แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี
(แบบ 69-Debt-II&HNW)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครัง> ที@ 3/2559 ชุดที@ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2565”
อัตราดอกเบียคงทีร้ อยละ 2.78 ต่อปี โดยชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
จํานวนทีเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาทีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครัง> ที@ 3/2559 ชุดที@ 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2566”
อัตราดอกเบียคงทีร้ อยละ 2.97 ต่อปี โดยชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
จํานวนทีเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาทีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
และ

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครัง> ที@ 3/2559 ชุดที@ 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2569”
อัตราดอกเบียคงทีร้ อยละ 3.39 ต่อปี โดยชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
จํานวนทีเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 500,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาทีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
โดยมีมลู ค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขายทัง 8 ชุด รวมกัน 2,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน 2,500,000,000 บาท

เสนอขายให้ ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
(โดยการจัดสรรขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้และบริ ษัท)
อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable จากบริ ษัท ทริ สเรทติง จํากัด เมือวันที 2 กันยายน พ.ศ. 2559
ทังนี ผู้ออกตราสารหนีจะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนืองจนกว่าสิทธิเรี ยกร้ องตามหุ้นกู้นีจะระงับลง

ระยะเวลาการจองซือ> หุ้นกู้

วันที 27 – 29 กันยายน พ.ศ. 2559
ในระหว่างเวลาทําการของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในส่วนที 4 ของร่ างหนังสือชีชวน

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
วันทียืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชีชวน วันที 7 กันยายน พ.ศ. 2559
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่ างหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ วันที 26 กันยายน พ.ศ. 2559
คําเตือน : ก่อนตัดสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอี ยดเกี ยวกับผู้ออกตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทังความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกี ยวข้ องเป็ นอย่ างดี การมี ผ ลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี นี มิได้ เป็ นการแสดงว่ า
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนําให้
ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี นี แต่อย่า งใด ทังนี การรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายตราสารหนี นี เป็ นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีมีข้อความหรื อรายการทีเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือตราสารหนีทีได้ ซือตราสาร
หนีไม่เกิ นหนึงปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีนันมีผลใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของตราสารหนีได้ ตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตรา
สารหนีเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีและร่ างหนังสือชีชวนได้ ทีศูนย์สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http:// www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี@ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่ วนที@ 1

สรุปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที 1 หน้ าที 1

ส่ วนที@ 2

ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที 2 หน้ าที 1

ส่ วนที@ 3

ผู้ออกตราสารหนี >
3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสียง
4. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
3.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
3.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
10. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
11. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที@ 4

ส่ วนที@ 5

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

ข้ อมูลเกี@ยวกับการเสนอขายตราสารหนี >
1. รายละเอียดของตราสารหนีทีเสนอขาย
2. ข้ อจํากัดการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย
3. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที 4 หน้ าที 1
ส่วนที 4 หน้ าที 21
ส่วนที 4 หน้ าที 21

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที 5 หน้ าที 1

เอกสารแนบ 1

ร่ างข้ อกําหนดสิทธิ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี@ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี@ยวกับกรรมการในบริษัทย่ อย

เอกสารแนบ 4

งบการเงิน

เอกสารแนบ 5

รายงานการจัดอันดับความน่ าเชื@อถือ

แบบ Factsheet ตราสารหนีทัวไป และคําอธิบาย
สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญของตราสารหนี (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที

กันยายน พ.ศ. 2559 (เว้ นแต่ จะระบุเป็ นอย่ างอื น)

ข้ อมูลสรุ ปนีเป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่ างหนังสื อชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี ยงของหุ้นกู้และของบริษัททีออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจาก
ร่ างหนังสื อชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนที
บริษัทยืนต่ อสํ านักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํ านักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญของตราสารหนี (Factsheet)

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุ ดที H ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2565" (“หุ้นกู้ชุดที 1”)
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุ ดที L ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2566" (“หุ้นกู้ชุดที 2”)
และ
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุ ดที M ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2569" (“หุ้นกู้ชุดที 3”)
ออกโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทีสํ าคัญของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร

หุน้ กูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย จํานวนหน่ วยทีเสนอขาย
สิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้

สกุลเงิน
การจัดอันดับความน่ าเชือถือ

บาท
ไม่มี
ผูค้ - าํ ประกัน/ผูร้ ับอาวัล
ตราสาร
ผูอ้ อกตราสาร
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของ
หุ ้น กู้ที ระดับ “A” แนวโน้ม Stable
โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ-ง จํากัด เมือวันที
2 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั-งนี- ผูอ้ อกหุ ้น
กู้ จ ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร จั ด อั น ดั บ ค ว า ม
น่ า เชื อถื อ ของหุ ้ น กู้ จ ากสถาบั น จั ด
อัน ดั บ ความน่ า เชื อถื อ ที สํ า นั ก งาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบอย่างต่อเนื อง
ตลอดอายุหุน้ กู้

มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
มูลค่ าการเสนอขายรวม

ราคาเสนอขายหน่ วยละ
ข้ อจํากัดในการขาย/โอน (ถ้ ามี)

ส่ วนที หน้าที 1

(1) หุน้ กูช้ ุดที $ ไม่เกิน $,&&&,&&& หน่วย
(2) หุน้ กูช้ ุดที ) ไม่เกิน $,&&&,&&& หน่วย
(3) หุน้ กูช้ ุดที + ไม่เกิน ,&&,&&& หน่วย
หุน้ กูท้ - งั หมดทีเสนอขายมีจาํ นวนรวม
ไม่เกิน ),,&&,&&& (สองล้านห้าแสน)
หน่วย
1,000 (หนึงพัน) บาท
(1) หุน้ กูช้ ุดที $ ไม่เกิน
$,&&&,&&&,&&& บาท
(2) หุน้ กูช้ ุดที ) ไม่เกิน
1,000,000,000 บาท
(3) หุน้ กูช้ ุดที + ไม่เกิน 500,000,000 บาท
หุน้ กูท้ - งั หมดทีเสนอขายมีมลู ค่ารวม
ไม่เกิน ),,&&,&&&,&&& (สองพันห้า
ร้อยล้าน) บาท
1,000 (หนึงพัน) บาท
หุน้ กูท้ ีเสนอขายเป็ นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนราย
ใหญ่เท่านั-น ดังนั-น ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/
หรื อ นายทะเบียนหุน้ กูข้ อสงวนสิ ทธิที
จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอน
หุน้ กูไ้ ม่วา่ ในทอดใดๆ ให้แก่ผรู้ ับโอน
ทีไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุน
รายใหญ่ดงั กล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก

อัตราดอกเบีย

คงที
งวดการจ่ ายดอกเบีย
(1) หุน้ กูช้ ุดที $ มีอตั ราดอกเบี-ยคงที
ร้อยละ 2.78 (สองจุดเจ็ดแปด)
ต่อปี
(2) หุน้ กูช้ ุดที ) มีอตั ราดอกเบี-ยคงที
ร้อยละ 2.97 (สองจุดเก้าเจ็ด) ต่อ
ปี
(3) หุน้ กูช้ ุดที + มีอตั ราดอกเบี-ยคงที
ร้อยละ 3.39 (สามจุดสามเก้า) ต่อ
ปี
วันจ่ ายดอกเบียงวดแรก

ลอยตัว
ประเภทการเสนอขาย

PO

PP (II&HNW)

การไถ่ ถอนก่อนกําหนด

การคําประกัน/หลักประกัน

ไม่มี

อายุตราสาร

(1) หุน้ กูช้ ุดที $ มีอายุ i ปี
(2) หุน้ กูช้ ุดที ) มีอายุ j ปี
(3) หุน้ กูช้ ุดที + มีอายุ $& ปี

วันทีออกตราสาร

หุน้ กูท้ - งั + ชุด ออกในวันที 29
กันยายน 2559

วันทีครบกําหนดอายุ

(1) หุน้ กูช้ ุดที $ วันที )kกันยายน

ระยะเวลาการเสนอขาย

พ.ศ. ),i,
(2) หุน้ กูช้ ุดที ) วันที )k กันยายน
พ.ศ. ),ii
(3) หุน้ กูช้ ุดที + วันที )k กันยายน
พ.ศ. ),ik
วันที 27 - 29 กันยายน 2559

ข้ อกําหนดในการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน (ถ้ ามี)

ผู้จัดการการจัดจําหน่ าย

หุน้ กูท้ - งั + ชุด จะชําระดอกเบี-ยทุกๆ 6
(หก) เดือน โดยชําระในวันที 29
มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปี
ตลอดอายุของหุน้ กู้ โดยจํานวน
ดอกเบี-ยสําหรับหุน้ กูท้ ีต้องชําระในแต่
ละงวดดอกเบี-ย ให้คาํ นวณจากเงินต้น
คงค้างของหุน้ กูใ้ นอัตราดอกเบี-ยหุน้ กู้
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึง) ปี มี 365
(สามร้อยหกสิ บห้า) วัน และโดยการ
นับจํานวนวันทีผ่านไปจริ งในแต่ละ
งวดดอกเบี-ยทีเกียวข้อง
วันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี ผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ ้นกู้
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ เว้น
แต่การซื-อคืนหุน้ กูต้ ามทีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ และผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องให้ผอู้ อกหุน้ กูท้ าํ การไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องดํารงสัดส่ วนหนี- สิน
ทีมีภาระดอกเบี-ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นอัตราส่ วนไม่
เกิน 2 :1 (สองต่อหนึ ง) เท่า ณ วันสิ- น
งวดบั ญ ชี ข องแต่ ล ะปี โดยทํา การ
คํานวณจากงบการเงินรวมทีได้รับการ
ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี แ ล้ ว ทั- ง นี- ต า ม
รายละเอียดและเงือนไขทีระบุไว้ในข้อ
7.1.11 ของข้อกําหนดสิ ทธิ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี
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ลําดับการได้ รับชําระหนีกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ

ความเสียงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่ า 5 ปี
1 – 5 ปี
น้ อยกว่ า 1 ปี
AAA - AA

A - BBB

non-investment grade

unrated

Credit rating

คําเตือนทีสําคัญ
• ตลาดตราสารหนี-ในประเทศไทยมีสภาพคล่องตํา การขายหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั-นอาจได้รับมูลค่าขายหุ ้นกูล้ ดลงหรื อเพิมขึ-น
ได้ โดยขึ-นอยูก่ บั สภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั-น นอกจากนี- ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะไม่สามารถขายหรื อโอนหุ ้นกูใ้ ห้แก่บุคคลๆ โดยทัวไปได้ แต่
จะถูกจํากัดให้ขายหรื อโอนหุน้ กูไ้ ด้เฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
• อันดับความน่าเชือถือของหุน้ กูเ้ ป็ นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนเท่านั-น มิใช่เป็ นการให้คาํ แนะนําให้ซ-ือ ขาย หรื อถือครองหุ ้นกูท้ ีเสนอขาย
ทั-งยังมิได้เป็ นการรับประกันความสามารถในการชําระหนี-ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ต่อย่างใด
• การออกและเสนอขายหุน้ กูค้ รั-งนี-มีหุน้ กูท้ - งั หมด + ชุด โดยหุน้ กูแ้ ต่ละชุดมีความเสี ยงไม่เท่ากัน โดยหุน้ กูท้ ีมีอายุมากกว่าจะมีความเสี ยงสูงกว่า
ลักษณะพิเศษและความเสียงทีสําคัญของตราสาร
หุ ้นกูไ้ ม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีความเสี ยงของหุ ้นกูใ้ นลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกําหนดอัตราดอกเบี- ยหุ ้นกูใ้ นอัตราคงทีอย่างชัดเจน
และแน่นอน และผูอ้ อกหุน้ กูต้ กลงชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนไม่วา่ ในกรณี ใดๆ โดยไม่มีขอ้ กําหนดในการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นหรื อสิ นทรัพย์อืนใด
และไม่มีเหตุการณ์หรื อเงือนไขใดทีอนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนกําหนด นอกจากนั-น สิ ทธิ หรื อลําดับในการรับชําระหนี- ของผูถ้ ือหุ ้นกูย้ งั เท่าเทียม
กับลําดับในการรับชําระหนี-ของเจ้าหนี-สามัญทีไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิของผูอ้ อกหุน้ กู้
นอกจากนี- ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ("ข้ อกําหนดสิ ทธิฯ") กับตัวอย่างข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูข้ องสํานักงาน ก.ล.ต. ("ข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐาน") มีขอ้ แตกต่างทีเป็ นสาระสําคัญในเรื องของเหตุการณ์ทีถือว่าเป็ นเหตุผิด
นัดตามข้อกําหนดสิ ทธิฯ ดังต่อไปนี1) กรณี ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง เงื อนไข หรื อภาระหน้าที ไม่วา่ ข้อใดข้อหนึ งตามที กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ (เว้นแต่กรณี การไม่
ชําระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี-ย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุทีสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน
ภายหลังจากวันทีได้มีการส่ งหนังสื อแจ้งให้ผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ก้ไขการกระทําผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึงถือหุน้ กูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุน้ กูท้ ียังมิได้ทาํ การไถ่ถอนทั-งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุ
ทีไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ-นโดยทันที โดยมิตอ้ งมีระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน เพือการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น
2) กรณี ทีผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยตกเป็ นผูม้ ีหนี- สินล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับหรื ออายัดทรัพย์ หรื อมีการ
ฟ้ องร้องเหนือทรัพย์สิน (ไม่วา่ ทั-งหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญ) หรื อผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ตนต้อง
ตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ สันนิษฐานว่าตนเป็ นผูม้ ีหนี-สินล้นพ้นตัว ตามทีระบุไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมทั-งทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) หรื อกรณี มีการยืนขอ (ไม่วา่ โดยบุคคลอืนหรื อโดยตนเอง) ให้ผอู ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยล้มละลาย โดยศาลทีมีอาํ นาจ
ได้รับคําขอนั-นไว้พิจารณาแล้ว หรื อมีการเริ มดําเนิ นการ (ไม่วา่ โดยบุคคลอืนหรื อโดยตนเอง) เพือขอฟื- นฟูกิจการของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย ทั-งนี- ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง หรื อ กรณี มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี-หรื อประนอมหนี-ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละ/หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ
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ลักษณะพิเศษและความเสียงทีสําคัญของตราสาร
กรณี ทีผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยทําการหยุดพักชําระหนี-เป็ นการทัวไป
3) กรณี ทีผูอ้ อกหุน้ กูถ้ ูกคําพิพากษาถึงทีสุดหรื อคําชี-ขาดของอนุญาโตตุลาการถึงทีสุดให้ชาํ ระเงินครั-งเดียวหรื อหลายครั-งรวมกันเกินกว่าจํานวนที
ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ ตามที ระบุไว้ในข้อ 11.1(จ) ของข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ โดยผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สามารถทําการชําระเงิ นให้ครบถ้วนได้ตาม
คําสังดังกล่าว หรื อผูถ้ ื อหุ ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ งถื อหุ ้นกูไ้ ม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ี ยังมิ ได้ไถ่ถอน
ทั-งหมดมีความเห็นอันสมควรว่าการชําระเงินดังกล่าวอาจทําให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อเงือนไขใดๆ ภายใต้ขอ้ กําหนด
สิ ทธิได้
4) กรณี การปฏิบตั ิตามหน้าทีไม่วา่ อย่างใดอย่างหนึงของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอยูภ่ ายใต้หุน้ กูแ้ ละข้อกําหนดสิ ทธิกลายเป็ นสิ งทีมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อ
กฎหมาย หรื อไม่มีผลผูกพันผูอ้ อกหุน้ กู้ ตามทีระบุไว้ในข้อ 11.1(ฉ) ของข้อกําหนดสิ ทธิฯ
5) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิกใบอนุ ญาต หนังสื อรับรอง หนังสื อยินยอม สิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ ที ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที บุคคล หรื อนิ ติบุคคลใด ๆ ซึ งผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจําเป็ นต้องมีไว้หรื อใช้ในการ
ประกอบธุ รกิ จของตน ซึ งการแก้ไขเปลี ยนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิกเช่นว่านั-น อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อ
ความสามารถของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นการปฏิ บัติตามข้อกําหนดสิ ทธิ หรื อตามสัญญาในการชําระหนี- ตามหุ ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ ้นกู้ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันทีเกิดเหตุการณ์น- นั ๆ ตามทีระบุไว้ในข้อ 11.1(ช) ของข้อกําหนดสิ ทธิฯ
6) เมือผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรื อคําสังของรัฐ หรื อเพราะกรณี อืนใดอันมีผลให้การดําเนินงานหรื อธุรกิจของผู ้
ออกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องเปลียนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อมีผลให้ทรัพย์สิน หรื อรายได้ของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่วา่
ทั-งหมดหรื อบางส่ วนต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของหน่ วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณี ดังกล่าวก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างสําคัญต่อผูอ้ อกหุ ้นกู้ และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ิ ได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ ดงั กล่าวภายใน 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั เกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ตามทีระบุไว้ในข้อ 11.1(ซ) ของข้อกําหนดสิ ทธิฯ
รายละเอียดของหุน้ กูท้ ีเสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ างหนังสื อชี-ชวน ในส่วนที 4
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุน้ กู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสําคัญของหุน้ กูท้ ีเสนอขาย หน้า 1 และหัวข้อ 2 ชนิดของหุน้ กู้ มูลค่าทีตราไว้ อัตราดอกเบี-ย และอายุ
ของหุน้ กู้ หน้า 5
ความเสียงของตราสาร
ความเสียงของตราสาร
(ก) ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผูถ้ ื อหุ ้นกู้มี ความเสี ยงที อาจจะไม่ได้รับ ชําระดอกเบี- ยหรื อ เงิ นต้น ในกรณี ทีธุ รกิ จและผลการดํา เนิ นงานของผูอ้ อกหุ ้นกู้ไม่เป็ นไปตามที
คาดหมาย หรื อ ทรั พ ย์สิ น ของผูอ้ อกหุ ้น กู้ มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การชํา ระหนี- ดัง นั-น ก่ อ นการตัด สิ น ใจลงทุ น ผูล้ งทุ น ควรพิ จ ารณาฐานะการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี-ของผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ากข้อมูลทีระบุไว้ในหนังสื อชี-ชวน ในการประเมินความเสี ยงด้านเครดิตของหุน้ กู้ ผูล้ งทุนสามารถดูการจัด
อันดับความน่าเชือถือของหุ ้นกูท้ ีจัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ ้นกูต้ าํ
แสดงว่าความเสี ยงด้านเครดิตของหุน้ กูห้ รื อผูอ้ อกหุน้ กูส้ ูง ผลตอบแทนทีผูล้ งทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพือชดเชยความเสี ยงทีสูงของหุน้ กูด้ งั กล่าว
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื อถือมิได้เป็ นการให้คาํ แนะนําให้ซ-ื อ ขาย หรื อถือครองหุ ้นกูท้ ี เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับ
ความน่ าเชื อถืออาจมีการยกเลิกหรื อเปลียนแปลงได้ตลอดอายุของหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกูร้ วมถึงการปรับปรุ ง
เปลียนแปลงการจัดอันดับความน่าเชือถือ ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือถือทีเกียวข้อง หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี-ไทย
(ข) ความเสียงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุน้ กูน้ - นั อาจมีการเปลียนแปลงขึ-นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี-ยในตลาดการเงิน นโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่ วนขาดของหุ ้นกู้ ดังนั-น ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ กู้ ในกรณี ทีมีการซื-อขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ทั-งนี- หุ ้นกูท้ ีมีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบ
ส่ วนที หน้าที 4

ความเสียงของตราสาร
จากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า
(ค) ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจไม่สามารถขายหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ด้ทนั ทีในราคาที ตนเองต้องการ เนื องจากการซื- อขายเปลียนมือของหุ ้นกูใ้ น
ตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั-งนี- ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะไม่นาํ หุ ้นกูไ้ ปจดทะเบียนซื- อขายในตลาดตราสารหนี- (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจซื- อ
ขายหุน้ กูไ้ ด้ทีธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอืนใด ทีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ งหนี- หากมีผูเ้ สนอซื- อหรื อขายหุ ้นกู้
ผ่านผูม้ ีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี- ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะไม่สามารถขายหรื อโอนหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัวไปได้ แต่จะถูกจํากัดให้ขายหรื อโอนหุ ้น
กูไ้ ด้เฉพาะภายในกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั-น เนื องจากผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้จดข้อจํากัดการโอนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ให้จ ํากัดการโอนหุ ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่ม ผูล้ งทุ นสถาบัน และผูล้ งทุ น รายใหญ่ ตามคํานิ ยามที ระบุ ไ ว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.5/2552 เรื อง การกําหนดบทนิ ยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี- ทุก
ประเภท ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติมหรื อใช้แทนที) และ ตามประเภทและลักษณะทีนิ ยามไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 9/2555 เรื อง การกําหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติมหรื อใช้แทนที)
ความเสียงทัวไป
(ก) ความเสียงจากปัจจัยภายนอก
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปั จจัยภายนอกทีทําให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ซึ งอยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของผูป้ ระกอบการ เช่นปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ปั ญหาก่อการร้าย ปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหา
เศรษฐกิจตกตํา ตลอดจนความเสื อมโทรมของแหล่งท่องเที ยวทางธรรมชาติ ซึ งล้วนส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางของ
นักท่องเทียวทั-งในและต่างประเทศ
ในส่วนของธุรกิจอาหารบริ การด่วนนั-นอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซึง
เป็ นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza หรื อ Bird Flu)
(ข) ความเสียงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการแข่ งขันทางธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซึงมีสาเหตุมาจากการเพิมจํานวนของโรงแรมโดยเฉพาะระดับกลางและระดับบน ส่ งผล
ให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ-น รวมทั-งผูป้ ระกอบการเดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพือการแข่งขันมากขึ-น ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อรายได้
และกําไรของบริ ษทั บ้าง
ในส่วนของธุรกิจอาหารบริ การด่วนเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาโดยตลอดเช่นกัน เพราะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เนืองจาก
ธุรกิจอาหารเป็ นธุ รกิ จที มีการป้ องกันผูเ้ ข้าร่ วมธุ รกิ จรายใหม่อยูใ่ นระดับตํา อีกทั-งยังมีสินค้าชนิ ดใหม่ซึงเป็ นทางเลือกใหม่ของผูบ้ ริ โภคเพิมขึ-นอย่าง
ต่อเนือง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไรของบริ ษทั ได้
(ค) ความเสียงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดําเนินธุรกิจภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิ จอาหารบริ การด่วนทั-งหมดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์จากผูใ้ ห้สิทธิ (Franchisor) ในต่างประเทศ ทั-งนี- สัญญาแฟรนไชส์
ต่างๆนั-น มีการระบุเงือนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกําหนดและผูใ้ ห้สิทธิ ในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรื อตก
ลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ขอ้ กําหนดหรื อเงือนไขทีไม่เป็ นคุณต่อบริ ษทั ย่อย เช่น การปรับเพิมค่า Initial Fee สําหรับการเปิ ดสาขาใหม่ของร้านอาหาร
บริ การด่วนหรื อปรับเพิมอัตราส่ วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยสําคัญ กรณี น- ี อาจส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้จากการดําเนิ นธุรกิ จอาหารบริ การด่วนภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์ไปทั-งหมดหรื อบางส่วน
(ง) ความเสียงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดําเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่ วนอันเป็ นผลจากการต่ อสัญญาเช่ าพืนทีประกอบธุรกิจ
ช่องทางการจําหน่ายสําหรับธุ รกิจอาหารและอาหารบริ การด่วนทีดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อย ทั-งในลักษณะร้านค้าหรื อการตั-งเคาน์เตอร์ ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการเช่าพื-นทีในศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าภายใต้สัญญาเช่าพื-นที ซึ งมีการระบุเงือนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบ
กําหนดและบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับการต่อสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิงในส่ วนของพื-นทีเช่าที มีศกั ยภาพหรื อหากผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ขอ้ กําหนด
หรื อเงือนไขทีไม่เป็ นคุณต่อบริ ษทั ย่อย เช่น มีการปรับเพิมอัตราค่าเช่าขึ-นจากเดิมอย่างมีนยั สําคัญหรื อบริ ษทั ย่อยอาจต้องชําระค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่า
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ความเสียงของตราสาร
หรื อค่าจดทะเบียนสิ ทธิการเช่าเป็ นจํานวนมาก บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสี ยรายได้จากการดําเนินธุรกิจในพื-นทีเช่าดังกล่าวไปทั-งหมดหรื อบางส่วน
(จ) ความเสียงจากการต้ องปฏิบัตติ ามเงือนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
ภายใต้เงือนไขของหุน้ กูข้ องบริ ษทั และสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง กําหนดให้บริ ษทั ดํารงอัตราส่ วนหนี- สินทีมี
ภาระดอกเบี-ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตรมาสของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ ง) ทั-งนี- ณ
วันที 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระดับอัตราส่วนหนี-สินทีมีภาระดอกเบี-ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที 0.83 เท่า
(ฉ) ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อมีรายได้บางส่วนทีเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึงได้รับจากผูจ้ องห้องพักโรงแรมจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนี ยมใน
การรับจ้างบริ หารโรงแรม ซึงทางบริ ษทั ได้มีการตั-งอัตราค่าห้องพักโดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลียนในแต่ละปี จากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้
ตั-งค่าเผือความผันผวนของอัตราแลกเปลียนไว้อีกทอดหนึง รวมทั-งมีรายจ่ายบางส่วนทีเป็ นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee สําหรับการเปิ ดสาขาใหม่
ของร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทั-งการสังซื-อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ
(ช) ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี-ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
หนี-สินทีมีภาระดอกเบี-ยรวม 8,590 ล้านบาท คิดเป็ น 61% ของหนี-สินรวม โดยหากอัตราดอกเบี-ยเพิมขึ-นหรื อลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี-ยเพิมขึ-นหรื อลดลงประมาณปี ละ 10 ล้านบาท
รายละเอียดของความเสี ยงทัวไปทีเกียวข้องกับการเสนอขายหุน้ กูป้ รากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ
ร่ างหนังสื อชี-ชวน ส่วนที 3.1 (3) ปั จจัยความเสี ยง
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนก่อตั-งเมือวันที 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ มจํานวน 300,000,000
บาท โดยกลุ่มจิราธิวฒั น์ เพือประกอบกิจการโรงแรม โดยให้บริ การด้านห้องพัก อาหารและเครื องดืม ห้องจัดเลี-ยง ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ
สปา และบริ การอืนๆ บริ ษทั ได้เริ มบริ หารและจัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริ การด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพือจําหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด
ขนมโดนัท และไอศกรี ม และขนมซอฟท์เพรทเซล
ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมทั-งสิ- น 36 บริ ษทั แบ่งออกเป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุ รกิ จโรงแรม 30 บริ ษทั และ
ประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริ ษทั ได้แก่ อาหารบริ การด่วน, อาหารญีปุ่ น และโรงงานไอศกรี ม นอกจากนั-น บริ ษทั ยังได้ลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน 1
บริ ษทั ทีประกอบธุรกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ 1 แห่ง ทั-งนี- ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีโรงแรมทีลงทุนและบริ หารเองจํานวน 16 แห่ง (ซึง
เป็ นโรงแรมที เปิ ดดําเนิ นการแล้วจํานวน $, แห่ ง) มีจาํ นวนห้องพักทีให้บริ การรวม +,kji ห้อง (ซึ งเป็ นจํานวนห้องทีเปิ ดดําเนิ นการแล้วนั-น จํานวน
+,•), ห้อง) ครอบคลุมพื-นทีสําคัญทางเศรษฐกิ จและแหล่งท่องเทียวชายฝังทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามันในประเทศไทยและเกาะมัลดี ฟส์ รวมทั-งมี
สาขาของธุรกิจอาหารบริ การด่วนรวม 801 สาขา ดําเนิ นงานภายใต้แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace,
Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิ ดให้บริ การครอบคลุมทัวประเทศไทย
นอกจากนี- บริ ษทั ได้รับจ้างให้เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการและบริ หารโรงแรมภายใต้สัญญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ทั-งในประเทศและ
ต่างประเทศ ณ วันที 30 มิถุนายน ),,k บริ ษทั มีโรงแรมที มีการลงนามสัญญาบริ หารจัดการทั-งสิ- น จํานวน 51 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมัลดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจาํ นวน
ห้องพักรวมทั-งสิ-น 10,289 ห้อง
ธุรกิจโรงแรมภายใต้ชือ “เซ็นทารา” เป็ นชือทีใช้อย่างเป็ นทางการสําหรับโรงแรมในเครื อของบริ ษทั โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที
แตกต่างกันสําหรับแต่ละแบรนด์ ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทาราแบ่งเป็ น 6 แบรนด์ ได้แก่
่ นทําเลที
1. เซ็ นทาราแกรนด์ โฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับ 5 ดาวที ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น โรงแรมทุ กแห่ งตั-งอยูบ
สะดวกใจกลางเมือง หรื อบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเทียวหลักทีสําคัญ ครบถ้วนด้วยสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การทีได้มาตรฐาน
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สู งสุ ด ทั-งด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี-ยง ห้องประชุมสัมมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายนํ-า ห้องออกกําลังกาย คิดส์คลับ และกิ จกรรม
สันทนาการต่างๆ
2. เซ็นทาราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีทาํ เลที ตั-งอยูใ่ จกลางเมือง ชายหาด หรื อเกาะที มีชือเสี ยงในแหล่ง
ท่องเทียวทีสําคัญ พร้อมสิ งอํานวยความสะดวกครบครัน และการบริ การทีเป็ นเลิศ
3. เซ็นทาราบูตกิ คอลเลกชัน แบรนด์ทีนําเสนอความแตกต่างด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพือตอบสนองความเป็ นส่ วนตัวของแขกผูเ้ ข้าพัก
4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท สําหรับแขกที ต้องการเข้าพักระยะยาว พร้อมสิ งอํานวยความสะดวกครบครัน โดยมีให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่
เซ็นทาราแกรนด์ซึงเป็ นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดับ 4 ดาว
้ ค่าสมราคา ด้วยห้องพักทีตกแต่งและใช้อุปกรณ์ทีมีคุณภาพ
5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับกลางที เน้นเรื องความคุม
มีบริ การอืนๆ ครบครัน
6. โคซี โฮเทล แบรนด์ใหม่ล่าสุ ดในเครื อเซ็ นทาราเพือนักเดิ นทางที เน้นที พักราคาประหยัดแต่คุม
้ ค่า ในทําเลที สะดวกต่อการเดิ นทาง โดย
โรงแรมถูกออกแบบเพือความสะดวกสบายให้แก่ผเู ้ ข้าพัก
เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2559 บริ ษทั ได้ประกาศทีจะเดินหน้าขับเคลือนกลยุทธ์การขยายธุรกิจใหม่ Asset Right ซึ งเป็ นส่ วน
หนึ งของแผนธุ รกิจระยะยาว เพือให้การลงทุนและการเข้าซื- อกิ จการสามารถทําได้เร็ วขึ-นโดยเฉพาะในเมืองที เป็ นศูนย์กลางการบิ นระหว่างประเทศ
ในขณะเดียวกับ บริ ษทั ยังใช้แผนกลยุทธ์แบบ Asset Light เพือขยายธุรกิจการรับบริ หารโรงแรมโดยจะเป็ นการสร้างความแข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชียให้มาก
ยิงขึ-น

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั-งนี-ไปชําระคืนหุน้ กูท้ ีจะครบกําหนด และส่วนทีเหลือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่ าสุ ด (ล้ านบาท)
ข้ อมูล
งวด i เดือน ปี
ปี 2558
ปี 2557
2559
สิ นทรัพย์รวม
หนี-สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
ระยะเวลาเก็บหนี-เฉลีย
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี-ย
อัตราส่ วนหนี-สินทีมีภาระดอกเบี-ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ *
*คํานวณตามนิยามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ

24,489.70
14,081.07
10,408.63
10,199.05
5,701.72
1,182.43
0.37 เท่า
0.19 เท่า
17 วัน
10.90 %
14.54 เท่า
0.83 เท่า
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24,499.30
14,545.04
9,954.26
19,291.38
11,066.51
1,763.70
0.30 เท่า
0.12 เท่า
22 วัน
8.69%
12.56 เท่า
0.87 เท่า

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

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

ประวัติการผิดนัดชําระหนี
ไม่มี

 มี ถ้ามี โปรดอธิบาย

ข้ อมูลผู้ติดต่ อ
1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมและรับร่ างหนังสื อชีชวนได้ ที
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
อาคารหลังสวน เลขที •• ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร $&++&
โทรศัพท์ :
02-626-7777
โทรสาร:
02-657-3285
L. หากผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรียนสามารถติดต่ อได้ที
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร $&++&
โทรศัพท์ :
0-)i+•-•&&&, 0-2626-7000
Website :
http://www.cimbthai.com/CIMB/contact_us/
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
0-2769-1234
โทรสาร:
0-2769-1235
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนก่อตังเมื
- อวันที 26 ธันวาคม 2523 ด้ วยทุน
จดทะเบียนแรกเริ มจํานวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เพือประกอบกิจการโรงแรม โดยให้ บริ การด้ านห้ องพัก
อาหารและเครื องดืม ห้ องจัดเลี -ยง ห้ องประชุม ศูนย์ ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ สปา และบริ การอืนๆ บริ ษัทได้ เริ มบริ หารและ
จัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริ การด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพือจําหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด ขนม
โดนัท และไอศกรี ม และขนมซอฟท์เพรทเซล
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมทังสิ
- -น 36 บริ ษัท แบ่งออกเป็ นบริ ษัททีประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริ ษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริ ษัท ได้ แก่ อาหารบริ การด่วน, อาหารญีปุ่ น และโรงงานไอศกรี ม
นอกจากนัน- บริ ษั ทยัง ได้ ล งทุน ในกิ จการที ควบคุม ร่ ว มกัน 1 บริ ษั ท ทีประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม ลงทุนในกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ 1 แห่ง ทังนี
- - ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีโรงแรมทีลงทุนและบริ หารเองจํานวน 16 แห่ง (ซึงเป็ นโรงแรมทีเปิ ด
ดําเนินการแล้ วจํานวน QR แห่ง) มีจํานวนห้ องพักทีให้ บริ การรวม 3,976 ห้ อง (ซึงเป็ นจํานวนห้ องทีเปิ ดดําเนินการแล้ ว
จํานวน 3,825 ห้ อง) ครอบคลุมพื -นทีสําคัญทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทียวชายฝั งทะเลด้ านอ่าวไทยและอันดามันใน
ประเทศไทยและเกาะมัล ดี ฟ ส์ รวมทัง- มี ส าขาของธุ ร กิ จ อาหารบริ ก ารด่ ว นรวม 801 สาขา ดํ า เนิ น งานภายใต้
แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace,
Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิ ดให้ บริ การครอบคลุมทัวประเทศไทย
นอกจากนี - บริ ษั ท ได้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ นผู้ดํ า เนิ น กิ จ การและบริ ห ารโรงแรมภายใต้ ส ัญ ญาบริ ห ารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) ทังในประเทศและต่
างประเทศ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีโรงแรมทีมีการลงนาม
สัญญาบริ หารจัดการทังสิ
- -น จํานวน 51 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมัลดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจํานวนห้ องพัก
รวมทังสิ
- -น 10,289 ห้ อง
ธุรกิจโรงแรมภายใต้ ชือ “เซ็นทารา” เป็ นชือทีใช้ อย่างเป็ นทางการสําหรับโรงแรมในเครื อของบริ ษัท โดยมีนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกันสําหรับแต่ละแบรนด์ ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราแบ่งเป็ น
6 แบรนด์ ได้ แก่
1. เซ็นทาราแกรนด์ โฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับ 5 ดาวทีได้ รับการออกแบบอย่างโดดเด่น
โรงแรมทุกแห่งตังอยู
- บ่ นทําเลทีสะดวกใจกลางเมือง หรื อบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเทียวหลักทีสําคัญ
ครบถ้ วนด้ วยสิงอํานวยความสะดวกและบริ การทีได้ มาตรฐานสูงสุด ทังด้
- านห้ องพัก ห้ องอาหาร ห้ องจัดเลี -ยง
ห้ องประชุมสัมมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายนํ -า ห้ องออกกําลังกาย คิดส์คลับ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
2. เซ็น ทาราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีทําเลทีตัง- อยู่ใจกลางเมือง
ชายหาด หรื อเกาะทีมีชือเสียงในแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ พร้ อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน และการ
บริ การทีเป็ นเลิศ
3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ทีนําเสนอความแตกต่างด้ วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพือตอบสนอง
ความเป็ นส่วนตัวของแขกผู้เข้ าพัก

ส่วนที 2 หน้ าที 1

ส่วนที 2 ข้ อมูลสรุป

4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท สําหรับแขกทีต้ องการเข้ าพักระยะยาว พร้ อมสิงอํานวยความสะดวกครบ
ครัน โดยมีให้ เลือก 2 ระดับ ได้ แก่เซ็นทาราแกรนด์ซึงเป็ นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดับ 4
ดาว
5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับกลางทีเน้ นเรื องความคุ้มค่าสมราคา ด้ วยห้ องพักที
ตกแต่งและใช้ อปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพ มีบริ การอืนๆ ครบครัน
6. โคซี โฮเทล แบรนด์ใหม่ลา่ สุดในเครื อเซ็นทาราเพือนักเดินทางทีเน้ นทีพักราคาประหยัดแต่ค้ มุ ค่า ในทําเลที
สะดวกต่อการเดินทาง โดยโรงแรมถูกออกแบบเพือความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ เู ข้ าพัก
เพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2559 บริ ษัทได้ ประกาศทีจะเดินหน้ าขับเคลือนกลยุทธ์ การขยาย
ธุรกิจใหม่ Asset Right ซึงเป็ นส่วนหนึงของแผนธุรกิจระยะยาว เพือให้ การลงทุนและการเข้ าซื -อกิจการสามารถทําได้ เร็ ว
ขึ -นโดยเฉพาะในเมืองทีเป็ นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกับ บริ ษัทยังใช้ แผนกลยุทธ์ แบบ Asset Light
เพือขยายธุรกิจการรับบริ หารโรงแรมโดยจะเป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้ มากยิงขึ -น
สรุ ปปั จจัยความเสียง
การลงทุนในตราสารหนี -ของบริ ษัท ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสียงอันอาจจะเกิดขึ -นกับบริ ษัท ซึงหากเกิดขึ -น
อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ/หรื อ ฐานะการเงินของบริ ษัท ทําให้ ไม่เป็ นไปตามทีควรจะเป็ นในสถานการณ์
ปกติ โดยปั จจัยความเสียงหลักทีเกียวข้ องกับบริ ษัท มีดงั นี 1. ความเสียงจากปั จจัยภายนอก
2. ความเสียงในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ
3. ความเสียงในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการดําเนินธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์
4. คามเสียงในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการดําเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริ หารด่วนอันเป็ นผลจากการ
ต่อสัญญาเช่าพื -นทีประกอบธุรกิจ
5. ความเสียงจากการต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
6. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
7. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี -ย
8. ความเสียงด้ านกลยุทธ์
9. ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการณ์
10. ความเสียงด้ านการเงิน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปั จจัยความเสียงได้ ในส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี - ข้ อ 3 ปั จจัยความเสียง

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท เพิมขึ -น 933.2 ล้ านบาท หรื อ 5.1% จากปี ก่อน
ประกอบด้ วย รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมเพิมขึ -น 9.2% และรายได้ รวมของธุรกิจอาหารเพิมขึ -น 2.0% บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีกําไรก่อนค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ต้ นทุนทางการเงิน และภาษี เงินได้ (EBITDA) จํานวน 4,209.0 ล้ านบาท
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เพิมขึ -นจากปี ก่อน 636.1 ล้ านบาท หรื อ 17.8% และมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษัทใหญ่ 1,675.7 ล้ านบาท เพิมขึ -น
487.1 ล้ านบาท หรื อ 41.0%จากปี ก่อนในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริมมีความสงบเรี ยบร้ อย ทําให้ จํานวน
นักท่องเทียวกลับเข้ ามาท่องเทียวเพิมขึ -น โดยในภาพรวม นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี - มี
จํานวนทังสิ
- -นกว่า 29.9 ล้ านคน (หรื อเพิมขึ -น 20.4%) จากปี ก่อน ทําให้ โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลียเท่ากับ 80.5%
เพิมขึ -น 5.7 จุด จากปี ก่อน โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอตั ราการเติบโตของการเข้ าพักทีสูงสุดเมือเทียบกับสถานทีอืน
นอกจากนี - รายได้ ทีเพิมขึ -นของธุรกิจโรงแรม ยังเป็ นผลจากการลงทุนเพิมเติมในโรงแรม กะตะภูเก็ต ร้ อยละ 49.00 ใน
เดือนตุลาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 50.00) ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 ส่งผลให้ จากเดิมที
เป็ นกิจการร่วมค้ ากลายมาเป็ นบริ ษัทย่อยและต้ องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ในขณะทีธุรกิจอาหารนันมี
- การ
เติบโตอย่างต่อเนืองจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สทุ ธิ 11 สาขา การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus
ธุรกิจอาหารมีจํานวนสาขา ณ สิ -นปี 2558 ทังสิ
- -น 792 สาขา
สําหรับงวด 6 เดือน สิ -นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มี รายได้ จากผลดําเนินงานในงวด 6
เดือน ปี 2559 รวม 10,162.3 ล้ านบาท (งวด 6 เดือน ปี 2558: 9,669.0 ล้ านบาท) เพิมขึ -น 493.3 ล้ านบาท หรื อ 5.1%
โดยมี รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และรายได้ จากธุรกิจอาหารเป็ นสัดส่วน 46.5:53.5 ซึงเป็ นสัดส่วนใกล้ เคียงกับผล
ดําเนินงานของ 6 เดือนแรกปี 2558 (46.8:53.2)
การเติบโตของรายได้ รวมมาจากทังธุ
- รกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยรายได้ ของธุรกิจโรงแรม ในงวด 6 เดือนปี
2559 เพิมขึ -น 208.7 ล้ านบาท (หรื อเพิมขึ -น 4.7%) จากงวด 6 เดือน ปี 2558 ในงวด 6 เดือน ปี 2559 อุตสาหกรรมการ
ท่องเทียวยังมีการเติบโตอย่างต่อเนือง จากปี 2558 โดยในภาพรวมนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ ามาประเทศไทยใน
ช่วงเวลานี - มีจํานวนทังสิ
- -น 16.6 ล้ านคน เพิมขึ -นจากงวด 6 เดือน ปี 2558 คิดเป็ นอัตราเติบโต 12.5% การเติบโตนี -ทําให้
โรงแรมในประเทศไทยของบริษัทมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย 82.7% ใน งวด 6 เดือน ปี 2559 เพิมขึ -น 2.1 % จากงวด 6 เดือน
ปี 2558 โดยโรงแรมในมัลดีฟท์ มีอตั ราการเข้ าพัก 83.4% ใน งวด 6 เดือน ปี 2559 เพิมขึ -น 0.2% จาก งวด 6 เดือน ปี
2558 ซึงการเพิมขึ -นนี -เป็ นการผลักดันหลักในการเติบโตนี - ส่วนโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอตั ราการเข้ าพักที 81.8% ในงวด 6
เดือน ปี 2558 ลดลง 0.4% จาก งวด 6 เดือน ปี 2558 ในส่วนของ โรงแรมต่างจังหวัดอัตราการเข้ าพัก อยูท่ ี 83.0.% ใน
งวด 6 เดือน ปี 2558 เพิมขึ -น 3.4% จาก งวด 6 เดือน ปี 2558
รายได้ ของธุรกิจอาหารเพิมขึ -น 297.0 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ -น 5.9% จากงวด 6 เดือน ปี 2558 โดยสาเหตุหลักมา
จากรายได้ ทีเพิมขึ -นจากการขยายสาขาสําหรับแบรนด์เดิมหรื อเพิมจากสาขาทีปิ ดปรับปรุงในปี ก่อน
การขายสินค้ า
premium และบัตร CRG Plus การจัดทําการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชันหรื อมีการสะสมแต้ มเพือแลกซื -อสินค้ าได้ ใน
ราคาพิเศษ การออกสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทงทางโทรทั
ัศน์, หนังสือพิมพ์และสือต่างๆ เพิมมากขึ -นอย่างต่อเนือง เพือ
กระตุ้นยอดขาย ธุรกิจอาหารมีจํานวนสาขา ณ สิ -นงวด 6 เดือน ปี 2559 ทังสิ
- -น 801 สาขา (เพิมขึ -น 9 สาขา หรื อ 1.1%)
และอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) เป็ น 1.4%
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรก่อนค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี -ยจ่าย และภาษี เงินได้ (EBITDA) เพิมขึ -น
56.6 ล้ านบาท (หรื อ เพิมขึ -น 2.4% จากงวด 6 เดือน ปี 2558 ) โดยอัตราการเติบโตของกําไร ของโรงแรมอยูท่ ี 1.9% และ
ของธุรกิจอาหาร อยูท่ ี 3.7% กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่อยูท่ ี 1,111.7 ล้ านบาท เพิมขึ -นจากปี ก่อน 31.6 ล้ านบาท
หรื อ 2.9% โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ 10.9% ลดลงเล็กน้ อยจากปี ทีแล้ วซึงเท่ากับ 11.2%

ส่วนที 2 หน้ าที 3

ส่วนที 2 ข้ อมูลสรุป

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวน 24,489.7 ล้ านบาท
และ 24,443.5 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึ -นจากสิ -นปี 2558 จํานวน 46.2 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ -น 0.2% ส่วนใหญ่เนืองจาก
การเพิมขึ -นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
หนี -สินรวมของบริ ษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวน 14,081.1 ล้ านบาท
และ 14,489.2 ล้ านบาทตามลําดับ โดยมีหนี -สินหมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยเจ้ าหนี -การค้ า ณ วันที
30 มิถนุ ายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 649.5 ล้ านบาท และ 734.6 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 4.6
และ ร้ อยละ 5.1 ของหนี -สินรวม ตามลําดับ และ หุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เพิมขึ -น 200 ล้ านบาท เนืองจากมี
หุ้นกู้ทีครบกําหนดชําระในเดือนมิถนุ ายน ปี 2560 จํานวน 3,500 ล้ านบาท ในส่วนของหนี -สินไม่หมุนเวียนของบริษัทและ
บริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 6,214.1 ล้ านบาท และ 6,879.1 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษัทและบริษัทย่อยมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 426.0 ล้ านบาท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี -สินทีมีภาระดอกเบี -ยต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.83 เท่า ณ วันที 30
มิถนุ ายน 2559 ซึงเป็ นการจัดโครงสร้ างทางการเงินทียังคงอยู่ในข้ อกําหนดตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant)
โดยแหล่งทีมาของเงินทุนส่วนหนึงมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัท และจากการกู้ยืม
เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการขยายวงเงินใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) เพือการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 5,000 ล้ านบาท เป็ น 15,000 ล้ านบาท เพือ
รองรับงานดําเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 6 ,7 และ
10 ปี จํานวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี -ทีออกใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้ใน
ครัง- นี -ไปชําระคืนหุ้นกู้ทีจะครบกําหนด และส่วนทีเหลือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริ ษัท
หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือจากบริ ษัท ทริ สเรทติ -ง จํากัด ในระดับ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable ณ วันที
2 กันยายน พ.ศ. 2559
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ส่ วนที 3.1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
สําหรับกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจในปี 2559 ยังคงเป็ นไปในแนวทางทีเรี ยกว่า “Asset Right และ Asset
Light”1 เพือให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริ ษัท อันได้ แก่
ในประเทศ
เน้ นการลงทุน ในโรงแรมภายใต้ แ บรนด์ COSI ซึงเป็ นแบรนด์ ใ หม่สําหรั บโรงแรมแนวไลฟ์ สไตล์เ พื อ
นักท่องเทียวอิสระทีชืนชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่ค้ มุ ค่า โดย COSI จะให้ บริ การภายใต้ บรรยากาศทีทันสมัย
สะอาด และปลอดภัย ทังนี โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีกําหนดเปิ ดให้ บริ การในปี 2560
ต่างประเทศ
เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้ าซือกิ จ การในเมืองทีเป็ นศูนย์ กลางการบิ นระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกันก็ให้ ความสําคัญกับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการทําสัญญาบริ หาร
จัดการเป็ นหลัก
ธุรกิจอาหาร
ในการดําเนินธุรกิจอาหาร บริ ษัทมีเป้าหมายทีจะเป็ นผู้นําในธุรกิจอาหาร โดยการขยายสาขาของแบรนด์
เดิมทีบริ ษัทมีอยูใ่ ห้ ครอบคลุมทัวประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยูเ่ สมอรวมถึงการเพิม แบรนด์ใหม่ๆเข้ า
มาใน Portfolio ของบริ ษัท
บริ ษัทได้ วางแผนการขยายสาขาร้ านอาหารในเครื อของบริ ษัท ในเชิงรุ ก มุ่งเน้ นการขยายสาขาเพือขยาย
ตลาด ไปสูก่ ลุม่ ผู้บริ โภคทียังไม่มีโอกาสได้ ใช้ บริ การต่างๆ ของร้ านอาหารในเครื อบริ ษัท ในทุกพืนที บริ ษัทมีแผนใน
การขยายสาขาอย่างต่อเนือง โดยใช้ ความระมัดระวังในการเลือกสถานทีเปิ ดร้ านให้ มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ ทังนีเพือให้ มนใจว่
ั าธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทจะประสบความสําเร็ จและมีกําไรจากการดําเนินงาน
ตลอดจนธุรกิจร้ านอาหารใหม่ของบริ ษัท ต้ องได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคอย่างดีเยียม การคัดเลือกสถานทีตังร้ าน

1

หมายเหตุ: “Asset Right และ Asset Light” กล่าวคือ เมือบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนีเพิมขึน
เมือมีโอกาสทีดี พบทําเลทีตังทีดีทงในประเทศและต่
ั
างประเทศก็จะพิจารณาทีจะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึงจะเน้ นการลงทุนในประเทศทีเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้ างพืนฐานเพือขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้ นการเปิ ดสํานักงานขายใน
ต่างประเทศ ทีซึงเป็ นฐานลูกค้ าหลักของทางบริ ษัท หรื อประเทศทีมีแนวโน้ มการเติบโตทางการท่องเทียวอย่างโดดเด่น ส่วนในประเทศไทยนัน ทาง
บริ ษัทมีแผนในการลงทุนทีจะขยายแบรนด์โคซี รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุ งโรงแรมทีมีอยู่ ในขณะเดียวกันทางบริ ษัทยังคงใช้ แผนกล
ยุทธ์แบบ Asset Light เพือขยายธุรกิจการรับบริ หารโรงแรมโดยจะเน้ นการสร้ างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้ มากยิงขึน พร้ อมทังขยายธุรกิจไป
ยังทวีปตะวันออกกลาง
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ให้ มีความโดดเด่นกว่าร้ านค้ าคูแ่ ข่ง และการขยายสาขาเพือเพิมช่องทางใหม่ในการเพิมยอดขายของบริ ษัท เป็ นสิงที
บริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญเป็ นอันดับต้ นๆ และได้ บรรจุไว้ ในแผนการขยายสาขาของบริ ษัท ในทุกปี
ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด (“CRG”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยยังคงเน้ นกล
ยุทธ์ ในการขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง โดยในระหว่างปี 2558 CRG ได้ เปิ ดสาขาเพิมขึนจํานวน
11 สาขา ซึงเป็ นของเครื องหมายการค้ าเดิม ( เคเอฟซี, อานตี แอนส์, ชาบูตง,โคล สโตน ครี มเมอรี ,เดอะ เทอเรส และ
คัตสึยะ และในระหว่าง 6 เดือนแรกปี 2559 CRG ได้ มีการเปิ ดสาขาเพิมขึนจํานวน 9 สาขา ทําให้ จํานวนสาขา ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2559 มีจํานวน 801 สาขา
รายได้ ของธุรกิจอาหาร (ไม่รวมรายได้ อืน) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที 5,329.7 ล้ านบาท เพิมขึน
297.0 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 5.9% จากงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากการขยาย
สาขาสําหรับแบรนด์เดิมหรื อเพิมจากสาขาทีปิ ดปรับปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus การ
จัดทําการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชันหรื อมีการสะสมแต้ มเพือแลกซือสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ทงทางโทรทั
ั
ศน์, หนังสือพิมพ์และสือต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง รวมไปถึงการปรับปรุ งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเพิมยอดขาย โดยแบรนด์ทีมียอดขายเพิมขึนเป็ นหลัก ได้ แก่ เค เอฟ ซี, อานตี แอนส์, เป๊ ปเปอร์
ลันช์, โคลด์สโตน, ครี มเมอรี และ คัทซึยะ
สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ยอดอัตราการเจริ ญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) อยู่ที 1.4% โดย 4
แบรนด์หลัก ซึงประกอบด้ วย เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โดนัท, อานตี แอนส์ และ โอโตยะ มีอตั ราเติบโตของ SSS อยู่ที 1%
โดย เค เอฟ ซี และ อานตี แอนท์ ยังคงมีอตั ราการเติบโตของ SSS ทีค่อนข้ างดี ในขณะที 7 แบรนด์อืนๆ มีอตั รา
เติบโตของ SSS โดยอยูท่ ี 5.4% ในภาพรวมสาขาต่างจังหวัดมีการเติบโตของ SSS สูงกว่าสาขาในกรุงเทพฯ ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2559

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด ได้ จดทะเบียนก่อตังเมือวันที 26 ธันวาคม 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ มจํานวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เพือดําเนินการก่อสร้ างโรงแรมประเภทเดอร์ ลกุ ซ์ ขนาด 26 ชัน
ประกอบด้ วยห้ องพักหรูจํานวน 607 ห้ อง รวมถึงห้ องจัดเลียงและสิงอํานวยความสะดวกอืน ๆ อย่างพร้ อมมูล เมือการ
ก่อสร้ างโรงแรมรวมทังปั จจัยอย่างอืนได้ แล้ วเสร็ จ ได้ เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ทําสัญญาว่าจ้ างกลุม่ Hyatt International Corporation เข้ ามาบริ หารจัดการ โดยใช้ ชือโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอท
เซ็ น ทรั ล พลาซา ต่อ มาทางกลุ่มผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ ข อยกเลิก สัญ ญาการจัด การบริ ห ารโรงแรมกับ กลุ่ม Hyatt
International Corporation เมือวันที 31 ธันวาคม 2530
เริ มตังแต่ปี 2531 โรงแรมได้ เปลียนชือใหม่เป็ น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท
เอง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงแรมยังคงเป็ นชุดเดิมทีมีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้ บริ การในระดับ
สากล
ปี 2533

บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2536

บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน มีชือว่า บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ปี 2537

บริ ษัทได้ เริ มดําเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริ การด่วน
ส่วนที 3.1 (1) หน้ าที 2

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ปี 2544

บริ ษัทได้ ทําสัญญาสิทธิกบั บริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เพือให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการดําเนิน
กิจการโรงแรมภายใต้ ชือ “โซฟิ เทล” โดยปั จจุบนั ใช้ ชือว่า “โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ”

ปี 2550

ปลายเดือนมิถนุ ายน บริ ษัทได้ ประกาศรี แบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทงหมด
ั
จากคํานําหน้ าว่า "เซ็นทรัล"
เป็ น "เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" สําหรับโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ขณะที
ระดับ 4 ดาว จะใช้ ชือ "เซ็นทารา"

พัฒนาการทีสําคัญของบริ ษัทย่อยในธุรกิ จโรงแรมมี ดงั นี
ปี 2529

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลหัวหินรี สอร์ ท

ปี 2531

เริ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรี สอร์ ท

ปี 2533

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์

ปี 2536/37 เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ ทติง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ปี 2538

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่

ปี 2539

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรี สอร์ ท

ปี 2540

เริ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท ภูเก็ต

ปี 2541

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย

ปี 2542

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต
และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลียนชือจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ)

ปี 2543

ย้ ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ ทติง ไปประเทศติมอร์ ตะวันออก
เปลียนชือเป็ นโรงแรมเซ็นทรัลมาริ ไทม์ ดิลี ติมอร์ ตะวันออก

ปี 2546

เริ มงานก่อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท

ปี 2548

เริ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่
เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ทเมือวันที 25 ธันวาคม
หยุดดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารี ไทม์ ดิลี
หยุดดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรี สอร์ ท พัทยา เพือเริ มงานก่อสร้ างโครงการ
โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
เริ มงานก่อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

ปี 2549

เลิกสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท
ขายทรัพย์สนิ ของโรงแรมเซ็นทรัลมารี ไทม์ ดิลี
เริ มกิจการร่วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
เริ มกิจการร่วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน
2549

ปี 2550

เริ มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิ ด
ให้ บริ การคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ห้ องประชุม และห้ องจัดเลียงในเดือนกรกฎาคม 2550
ส่วนที 3.1 (1) หน้ าที 3

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ปี 2551

เริ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรี สอร์ ทและวิลลา จังหวัดตราด
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา (“กองทุนรวม“)
ในสัดส่วนร้ อยละ 25 และนําทีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุยออกให้ กองทุน
รวมเช่าระยะยาว ลงนามในสัญญาบริ หารโรงแรมกับ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ไอร์ แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดีฟส์)
ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 25
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม

ปี 2552

ต่อสัญญาเช่าช่วงทีดินและอาคารโรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สินสุดในปี 2571
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรี สอร์ ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน
พฤศจิกายน 2552
เปิ ดให้ บ ริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ ไอร์ แ ลนด์ รี ส อร์ ท และสปา มัล ดิฟ ส์ เต็ มโครงการ (grand
opening) ในเดือน พฤศจิกายน 2552
ลงนามในสัญญาบริ หารโรงแรม 8 แห่ง ได้ แก่ โรงแรมบุณฑรี ก์ สปา รี สอร์ ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารี
สอร์ ทเซ็นทาราปาริ ญา รี สอร์ ทและวิลลา เกาะพงัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ศิริปันนาวิลลา รี สอร์ ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ขอนแก่น โรงแรมเซ็นทารารี สอร์ ทหัวหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand
Beach Resort & Spa Sokhna
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้ าดาว เปิ ดบริ การอย่างไม่เป็ นทางการ
(soft opening) ในวันที 3 พฤศจิกายน 2553
เปิ ดเซ็นทราแอชลี ป่ าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้ แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก
110 ห้ อง
ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกชัน จาก 1 โรงแรม เป็ น 12 โรงแรม
494 ห้ อง
จํานวนโรงแรมและรี สอร์ ททีเซ็นเทลเป็ นเจ้ าของเองทังสิน 14 โรงแรม
3,671 ห้ อง
รับบริ หารโรงแรมเพิม 21 แห่ง ทําให้ มีจํานวนโรงแรมและรี สอร์ ททีรับบริ หารทังสิน 30 โรงแรม 3,521 ห้ อง
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้ าดาว ให้ บริ การเต็มโครงการ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554
เปิ ดรี สอร์ ทบริ หารจัดการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม
36 ห้ อง
เปิ ดโรงแรมบริ หารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
96 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทยทังหมด 11 แห่ง
2,682 ห้ อง
มีสถานทีใหม่คือเกาะช้ างจังหวัดตราด
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศทังหมด 12 แห่ง
1,830 ห้ อง
มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรี ลงั กา จีน และเกาะมอริ เชียส
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเองทังหมด 15 แห่ง ในประเทศไทย
3,827 ห้ อง
และมัลดีฟส์ (เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 14 แห่ง จํานวน 3,685 ห้ อง)
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีบริ หารจัดการทังหมด 40 แห่ง ในประเทศไทย
10,647 ห้ อง
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินเดีย ศรี ลงั กา เกาะมอริ เชียส และจีน

ปี 2553

ปี 2554

ส่วนที 3.1 (1) หน้ าที 4

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ปี 2555

ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริ หารจัดการกับบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ในโรงแรมโซฟิ เทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ ทและวิลลา หัวหิน และโรงแรมโนโว
เทลเซ็นทารา หาดใหญ่ และได้ บริ หารงานภายใต้ แบรนด์เซ็นทาราและเปลียนชือเป็ นโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท และวิลลา หัวหิน และ
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ตามลําดับ เมือวันที 1 มกราคม 2555
บริ ษัทได้ ซือหุ้นเพิมในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จํากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต) เมือ
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 84
บริ ษัท เซ็นทาราอินเตอร์ เนชันแนลแมนเนจเม้ น ท์ จํ ากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ ซือหุ้น เพิมในบริ ษั ท
R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์) เมือวันที 3
ธันวาคม 2555 ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 74
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมแห่งแรกทีเกาะมอริ เชียส เซ็นทาราป็ อสต์ลาฟาแย็ตรี สอร์ ท
และสปา มอริ เชียส
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 3 แห่ง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน
และเกาะมอริ เชียส

ปี 2556

100 ห้ อง
196 ห้ อง
204 ห้ อง
307 ห้ อง
308 ห้ อง
3,827 ห้ อง
7,393 ห้ อง

บริ ษัทได้ ซือหุ้นเพิมในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จํากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต) เมือ
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 99.3
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม แห่งที 2 ในสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ภายใต้ ชือ เซ็นทาราราสฟูชิ
140 ห้ อง
รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราซีววิ รี สอร์ ท เขาหลัก
218 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์ เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
281 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ
150 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรี สอร์ ทและสปา พัทยา
215 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์พระตําหนักรี สอร์ ท พัทยา
165 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราปั สสิกดุ าห์รีสอร์ ทและสปา ศรี ลงั กา
125ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์อซั ซูริรีสอร์ ทและสปา มอริ เชียส
100 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 8 แห่ง
1,398 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
660 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
3,825 ห้ อง
และเกาะมัลดีฟส์
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ปี 2557

ปี 2558

30
มิถนุ ายน
2559

รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
9,396 ห้ อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชียส
ประเทศเอธิโอเปี ย และการ์ ต้า
รวมทังสิน 66 แห่ง
13,221 ห้ อง
บริ ษัทได้ ซือหุ้นเพิมในบริ ษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จํากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รี สอร์ ท ภูเก็ต) เมือ
วันที 7 ตุลาคม 2557 ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 99
รี แบรนด์โรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลูมารี นรี สอร์ ทและสปา ภูเก็ต
266 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รี สอร์ ทและสปา ศรี ลงั กา
165 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รี สอร์ ท เกาะมอริเชียส
100 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รี สอร์ ท อินโดนีเซีย
14 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 8 แห่ง
2,229 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 3 แห่ง
495 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย
3,825 ห้ อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชียส
ประเทศเอธิโอเปี ย การ์ ต้า และโอมาน
11,230 ห้ อง
รวมทังสิน 75 แห่ง
15,055 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม เซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง หลังจากปรับปรุงใหม่
41 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี แบรนด์ศนู ย์การประชุม ในประเทศ 1 แห่ง
150 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศจีน 3 แห่ง
596 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 4 แห่ง
1,351 ห้ อง
(เวียดนาม ตุรกี โดฮา และ คิวบา)
ลงทุนก่อสร้ าง COSI Hotel สมุย
151 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเองทีเปิ ดให้ บริ การแล้ ว 15 แห่ง ใน
3,976 ห้ อง
ประเทศไทย และเกาะมัลดีฟส์ และทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการก่อสร้ าง COSI Hotel
สมุย 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย
10,607 ห้ อง
ศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ จีน การ์ ต้า โอมาน และคิวบา
รวมทังสิน 69 แห่ง
14,583 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทรา มาริ ส รี สอร์ ท จอมเทียน พัทยา
282 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทใน โดฮา ประเทศการ์ ต้า 1 แห่ง
290 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทใน จังหวัดกระบี ประเทศไทย 1 แห่ง
180 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ททีลงทุนและบริ หารเองทีเปิ ดให้ บริ การแล้ ว 15 แห่ง ใน
3,976 ห้ อง
ประเทศไทย และเกาะมัลดีฟส์ และทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการก่อสร้ าง COSI Hotel
สมุย 1 แห่ง
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รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 51 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย
ศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ จีน การ์ ต้า โอมาน และคิวบา
รวมทังสิน 67 แห่ง

10,289 ห้ อง
14,265 ห้ อง

พัฒนาการทีสําคัญของบริ ษัทย่อยในธุรกิ จอาหารบริ การด่วนมี ดงั นี
ปี 2536

เริ มดําเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมียม ภายใต้ บริ ษัท บาสกิน-ร้ อบบินส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ซึงภายหลังได้ เปลียนชือเป็ นบริ ษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยบริ ษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้ นท์
จํากัด ร่วมลงทุนกับ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50

ปี 2537

เริ มดําเนินกิจการธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยการซือหุ้นของบริ ษัท ไทย แฟรนไชซิง จํากัด ผู้ได้ รับสิทธิ
ในแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริ ษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟ้ ูดกรุ๊ ป จํากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์
เคเอฟซี (KFC) และบริ ษัท เซ็นทรัลไอศกรี ม จํากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิน-ร้ อบบินส์ (BaskinRobbins)

ปี 2544

ขยายการดําเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยการซือหุ้นของบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตีส์ จํากัด ผู้
ได้ รับสิทธิในแบรนด์ อานตี แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริ ษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จํากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบ
รนด์ พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut)

ปี 2546

ปรับโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อยทัง
5 บริ ษัทให้ เป็ น 84% เท่ากันทังหมด และให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึง คือบริ ษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จํากัด เข้ าซือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้ อมรับโอนธุรกิจเข้ ามาอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเดียวกัน
และได้ เปลียนชือเป็ น บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
ในภาพรวม และกําหนดนโยบายในการจัดการธุรกิจของทัง 5 แบรนด์ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ปี 2546

ปรับโครงสร้ างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมียม โดยเพิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด จาก 50% เป็ น 100%

ปี 2548

ปรั บโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิ จอาหารบริ การด่วนโดยเพิมสัดส่วนการถื อหุ้นใน บริ ษัท เซ็นทรั ล
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด จาก 84% เป็ น 100%

ปี 2548

ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในกลุม่ บริ ษัท โดยให้ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ถือหุ้นของ บริ ษัท
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ทังหมด 100%

ปี 2550

ได้ รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ ลนั ช์ (Pepper Lunch) และเริ มเปิ ดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2551

ได้ รับสิทธิในแบรนด์ เบียร์ ด ปาปาส์ (Beard Papa) ในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2552

ได้ รับสิทธิ€ในแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคลด์สโตน ครี เมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึงจะเปิ ดให้
ให้ บริ การในปี 2553 พร้ อมแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซึงบริ ษัทคิดค้ นและพัฒนาขึนเอง
ปิ ดการดําเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตังแต่ 1 พฤษภาคม 2552
ทยอยปิ ดสาขาของ บาสกิน-ร้ อบบินส์ ตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิ ดทังหมด ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
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ปี 2553

ปี 2554

เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครี มเมอรี (Cold Stone Cremery) ในเดือน
มีนาคม และเปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึงบริ ษัทพัฒนาขึนเอง
นอกจากนียังได้ ซือลิขสิทธิ€ เครื องหมายการค้ าพร้ อมสูตรการผลิต การบริ หารจัดการ และสิทธิ€ ในการ
ขยายสาขาทังภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” และเป็ นผู้รับจ้ างบริ หาร
จัดการร้ านอาหารเดอะ เทอเรส ให้ กบั บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากัด รวมถึงบริ ษัทได้ ทดลองเปิ ด
ให้ บริ การร้ านกาแฟและโดนัท ภายใต้ แบรนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซึงเป็ นร้ านคาเฟ่ สไตล์ญีปุ่ นแห่งแรก
ของประเทศไทย
เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้ าซือกิจการร้ านโอโตยะและสิทธิ€
การบริ หารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทังหมด และสิทธิ€ การขยายสาขาแบรนด์ โอโตยะในเขต
ภูมิภาคเอเซีย โดยเข้ าเริ มบริ หารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กันยายน 2554 นอกจากนียังได้
เปิ ดสาขาแบรนด์ เดอะ เทอเรส (The Terrace) ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จํากัด (“CRG”)ในเดือนตุลาคม 2554

ปี 2555

บริ ษัทฯ สามารถสร้ างการเติบโตของรายได้ รวม เท่ากับ 8,258 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 27.1 จาก
ปี 2554 ซึงถือได้ วา่ เป็ นการเติบโตทีสูงทีสุด โดยมีจํานวนสาขารวมทังสิน 677 สาขา

ปี 2556

บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม แม้ ว่าจะเผชิญเหตุการณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ บริ ษัทฯยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนืองจาก
การที บริ ษั ท ฯมี ก ารวางแผนกลยุท ธ์ ที ดี และมี ก ารเตรี ย มพร้ อมในการปรั บ ตัว และแก้ ปั ญ หาต่ อ
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ โดยมีรายได้ รวม 9,058 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 9.7 จากปี ก่อน โดยมีจํานวนสาขา
รวมทังสิน 743 สาขา

ปี 2557

บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ€ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม

ปี 2558

แม้ วา่ แนวโน้ มเศรษฐกิจในประเทศจะยังคงชะลอตัวและความเชือมันทางเศรษฐกิจของผู้บริ โภคยังไม่ดี
นัก การส่งออกลดลง ด้ วยแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกมีการฟื นตัวทีไม่ชดั เจน ส่งผลให้ การค้ าและการลงทุน
ซบเซาไปด้ วย แต่อย่างไรก็ดี จากการทีบริ ษัทฯ มีการปรับตัวต่อสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่างๆ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนือง โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 10,098 ล้ านบาท
เพิมขึนร้ อยละ 2 จากปี ก่อน โดยมีจํานวนสาขารวมทังสิน 792 สาขา

30 มิถนุ ายน รายได้ ของไตรมาส 2 เพิมขึนจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สทุ ธิ 9 สาขา การขายสินค้ า
2559

1.3

premium และบัตร CRG Plus การจัดทําการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชันหรื อมีการสะสมแต้ มเพือ
แลกซือสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทงทางโทรทั
ั
ศน์ หนังสือพิมพ์และสือ
ต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง เพือกระตุ้นยอดขายโดยมีสาขาจํานวนรวมทังสิน 801 สาขา
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริ ษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการ
แบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่ ตามแผนภาพ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 ดังนี
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ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชําระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มริ าจบีชรี สอร์ ท พัทยา
100%

บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีชรี สอร์ ท
ทุนชําระแล้ ว 185 ล้ านบาท

บจ. เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้ นท์
ทุนชําระแล้ ว 250 ล้ านบาท

63.9%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน

100%

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้ นท์
ทุนชําระแล้ ว 1.25 ล้ านบาท

100%

98.4%

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์
ทุนชําระแล้ ว 190 ล้ านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรี สอร์ ท
ทุนชําระแล้ ว 250 ล้ านบาท

100%

100%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี*
บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
ทุนชําระแล้ ว 55 ล้ านบาท

99.3%

โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
99%

บจ.เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ
ทุนชําระแล้ ว 37.5 ล้ านบาท

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต
ทุนชําระแล้ ว 120 ล้ านบาท

100%

โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
100%

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

บจ. เซ็นทาราอินเตอร์ เนชันแนลแมเนจเม้ นท์
ทุนชําระแล้ ว 150 ล้ านบาท

100%

บจ.เซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท
ทุนชําระแล้ ว 500 ล้ านบาท

74%

R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
ทุนชําระแล้ ว 14 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์ แลนด์
รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์

100%
75%

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ทุนชําระแล้ ว 1,800 ล้ านบาท

บจ. เซ็นทรัลบริการซักรี ด
ทุนชําระแล้ ว 1.5 ล้ านบาท
บจ. โรงแรมกะรนภูเก็ต
ทุนชําระแล้ ว 520 ล้ านบาท

100%

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย

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

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา
ทุนชําระแล้ ว 145 ล้ านบาท

Centara Maldives Pvt.Ltd.
ทุนชําระแล้ ว 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชริ ี สอร์ ท
และสปา มัลดีฟส์

100%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

100%
100%

*บจ.เซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท เป็ นเจ้ าของ
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Centara (Shanghai) Hotel Management
Co.Ltd. ทุนชําระแล้ ว 16.14 ล้ านบาท
CIM for hotel management –Egypt,
S.A.E. ทุนชําระแล้ ว 0.23 ล้ านบาท

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชําระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มริ าจบีชรี สอร์ ท พัทยา

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด
ทุนชําระแล้ ว 120 ล้ านบาท

100%

บจ.ทริ ปเปิ ลไนน์ เดคคอร์
ทุนชําระแล้ ว 80 ล้ านบาท

100%

บจ. เอส.พี.เรี ยลตี หาดฝรัง รี สอร์ ท
ทุนชําระแล้ ว 88.5 ล้ านบาท

100%

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

100%

บจ. เซ็นวารี เฮลตี สปา
ทุนชําระแล้ ว 1 ล้ านบาท

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป
ทุนชําระแล้ ว 620 ล้ านบาท

100%

100%

100%

บจ. ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริง
ทุนชําระแล้ ว 160 ล้ านบาท

บจ. ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชันแนล ฟู้ด
ทุนชําระแล้ ว 179.76 ล้ านบาท

100%

บจ. โคซี โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์
ทุนชําระแล้ ว 1.3 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นทาราลอยัลตีมาร์ เก็ตติง
ทุนชําระแล้ ว 12.5 ล้ านบาท

100%

บจ. ศูนย์การเรี ยนรู้ เซ็นทารา
ทุนชําระแล้ ว 2.5 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชันและเอ็กซิบิชนั
ทุนชําระแล้ ว 1 ล้ านบาท

100%

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

100%

บจ. เซ็นทารา อิมพอร์ ต-เอ็กซพอร์ ต
ทุนชําระแล้ ว 0.25 ล้ านบาท

100%

100%

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

บจ. โคซี โฮเต็ล
ทุนชําระแล้ ว 30 ล้ านบาท

100%

100%

บจ. เซ็นทารา แมนเนจเม้ นท์ เฮดควอเตอร์
ทุนจดทะเบียน …† ล้ านบาท

กองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
มูลค่ากองทุน 3,200 ล้ านบาท

25.3%
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ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างของรายได้ จากการประกอบธุรกิจแต่ ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้ านบาท)

ธุรกิจ
% การถือ
หุ้นปั จจุบนั

โรงแรม

รายได้ จากการขาย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

อาหาร

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต (1)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดีฟท์
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ ทและสปา มัลดีฟท์ (2)
อืนๆ
รวมรายได้ ธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากการขาย
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตีแอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
เบียร์ ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครี มเมอรี
ริ ว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ
รายได้ จากการขายอืนๆ
รวมรายได้ ธุรกิจอาหารบริ การด่วน

รายได้ อืน (3)
(4)
รวมรายได้ ทงหมด
ั
หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)
(4)

งวด 6 เดือน
สินสุด 30 มิถนุ ายน 2559

ปี 2558

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

%

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%
--

534.8
339.9
261.1
87.9
19.0
64.2
51.5
295.7
797.6
577.2
399.1
179.1
86.0
468.3
468.2
4.2
4,633.8

5.3
3.3
2.6
0.9
0.2
0.6
0.5
2.9
7.8
5.7
3.9
1.8
0.8
4.6
4.6
0.0
45.5

1,087.8
644.8
455.4
170.2
33.4
119.0
94.7
503.1
1,536.9
1,115.5
761.7
358.1
140.9
792.1
885.3
29.3
8,728.2

5.7
3.4
2.4
0.9
0.2
0.6
0.5
2.6
8.0
5.8
4.0
1.9
0.7
4.1
4.6
0.0
45.4

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
16.3
7,991.2

4.8
3.3
2.3
0.9
0.2
0.7
0.5
2.4
5.9
5.8
3.9
2.0
0.2
4.5
4.3
0.0
41.6

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

5.8
3.4
2.4
1.1
0.2
0.7
0.5
2.4
8.0
6.3
3.9
2.0
4.2
2.5
0.1
43.4

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%

919.1
2,968.0
386.0
127.7
0.0
130.9
60.4
0.0
98.9
403.5
70.1
30.9
49.4
84.7
5,329.6
199.0
10,162.4

9.0
29.2
3.8
1.3
0.0
1.3
0.6
0.0
1.0
4.0
0.7
0.3
0.5
0.8
52.5
2.0
100.0

1,884.3
5,548.7
736.0
194.6
0.0
240.4
101.2
5.8
196.3
817.6
126.8
57.6
42.6
142.6
10,094.5
393.4
19,216.1

9.8
28.9
3.8
1.0
0.0
1.3
0.5
0.0
1.0
4.3
0.7
0.3
0.2
0.7
52.5
2.0
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
128.9
9,900.8
390.9
18,282.9

9.9
27.9
3.8
1.0
0.1
1.2
0.5
0.1
1.0
4.6
0.5
0.3
0.1
0.7
51.5
2.0
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

10.1
25.8
4.1
1.1
0.3
1.3
0.4
0.1
1.0
4.2
0.4
0.0
0.7
49.5
2.5
100.0

โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต เปลียนจากกิจการร่ วมค้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่วนั ที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ ทและสปา มัลดีฟท์ เปิ ดให้ บริ การเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556
รายได้ อืน ประกอบด้ วย รายได้ ค่าบริ หารโรงแรม รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็ นต้ น
รายได้ ทงหมด
ั
ไม่รวมรายได้ จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า (จากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย สําหรั บ 6 เดือน สินสุดวันที
30 มิถนุ ายน 2559 จํานวน 49.8 ล้ านบาท (ในปี 2558 จํานวน 100.3 ล้ านบาท, ในปี 2557 และ 2556: ปี ละ 100.3 ล้ านบาท) และในปี 2557 ไม่รวมกําไรจากการซือ
ธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จํานวน 103.1 ล้ านบาท
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1
ธุรกิจโรงแรม
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึงปั จจุบนั มีจํานวนทีเปิ ดดําเนินการแล้ วทังสิน 15 โรงแรม โดย
ให้ บริ การทางด้ านห้ องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้ องจัดเลียง ห้ องประชุม และบริ การอืนๆ เช่น บริ การซักรี ด ศูนย์บริ หาร
ร่ างกาย สปา สระว่ายนํา บริ การแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ และอืนๆ ซึงโรงแรมได้ เปิ ดดําเนินการ ณ 30
มิถนุ ายน 2559 ได้ แก่
1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท และวิลลา หัวหิน
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
7. โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ ท
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ทและวิลลา กระบี
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รี สอร์ ท ภูเก็ต
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ ท พัทยา
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ต
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
นอกจากนี บริ ษั ท ได้ รั บ จ้ างให้ เ ป็ นผู้ดํ า เนิ น กิ จ การและบริ ห ารโรงแรม ภายใต้ ส ัญ ญาบริ ห ารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) อีกหลายแห่ง ทังในประเทศและต่างประเทศได้ แก่
1. โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รี สอร์ ท และสปา กระบี
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นทั บีช รี สอร์ ท สมุย
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รี สอร์ ท และ วิลลา ตราด
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดีบีชรี สอร์ ท ดานัง เวียดนาม
5. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
6. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตําหนัก พัทยา
7. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวสต์ แซนด์ รี สอร์ ท และวิลลา ภูเก็ต
8. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้ างทรอปิ คานา รี สอร์ ท
9. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
10. โรงแรมเดอะบลูมารี น รี สอร์ ทแอนด์สปา ภูเก็ต
11. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล
12. โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชัน กรุงเทพฯ
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 1
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี สอร์ ท เขาหลัก
โรงแรมเซ็นทราทวมรี สอร์ ทเซมินยัค บาหลี
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์ เกท พาวิลเลียน กรุงเทพ
โรงแรม คุ้มพญา รี สอร์ ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชัน
โรงแรมเซ็นทาราโนวา และสปา พัทยา
โรงแรมวอเตอร์ ฟร้ อนท์ สวีท ภูเก็ต โดย เซ็นทารา
โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รี สอร์ ทและสปา ศรี ลงั กา
โรงแรมเซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง
โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา มาริ ส รี สอร์ ท จอมเทียน

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมทีบริ ษัทเป็ นเจ้ าของมีดงั นี
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
ประเภท
โรงแรมระดับ S ดาว
ทีตัง
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe room
Premium Deluxe
Deluxe Suite
Club Deluxe
Premium Suite
Club Deluxe Suite
Premium Deluxe Suite
Studio Suite
Executive Suite
Plaza Suite
Royal Suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian
Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese
Hagi/ Type of CuisineJapanese
Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese
Suan Bua / Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 2

จํานวนห้ องพัก
286
66
44
108
12
14
19
6
6
2
2
565
ขนาดความจุ (ทีนัง)
90 seats with 1 Private room.
262 seats and 13 Private rooms.
100 seats and 7 private rooms.
100 seats.
70 seats and 100 outdoors with 1
private room.

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ห้ องจัดเลียงและ
ห้ องสัมมนา

Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International
Cappuccino Corner/ Type of Cuisine: Coffee, Tea,
and Baked Goods
Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar
Blue Sky/ Type of Cuisine : Smart fusion
ชือห้ อง
Vibhavadee Ballroom A
Vibhavadee Ballroom B
Vibhavadee Ballroom C
Vibhavadee Ballroom Combination of ABC
Rangsit 1
Rangsit 2
Rangsit 3
Rangsit 4
Combination of Rangsit 2+3
Phaholyothin
Ladprao 1
Ladprao 2
Ladprao 3
Ladprao 4
Ladprao 1+2
Ladprao 3+4
Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234
Krungthep 1
Krungthep 2
Krungthep 3
Krungthep 4
Horvang 1
Horvang 2
Horvang 3
Horvang 4
Horvang 2 + 3
Business Centre A
Business Centre B
บริ การอืนๆ
เปิ ดดําเนินการ
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 3

180 seats
20 seats.
100 seats.
90 seats & private rooms.
ขนาดความจุ (คน)
300
500
300
1,000
60
30
30
30
60
100
40
40
40
40
80
80
160
60
140
70
90
40
40
40
40
90
Available – I Shap fix for 6 seats
Available – I Shap fix for 10 seats
Spa Cenvaree
ปี 2526

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทีตัง
เลขที x ถนนดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ yyxxz
ห้ องพัก
ประเภท
จํานวนห้ องพัก
ห้ องเดียว Superior Double
65
Deluxe Room
35
ห้ องคู่ Superior Twin
21
Deluxe room Twin
56
ห้ องสูท Junior Suite
10
Deluxe Suite
7
Duplex Suite
10
2 Bedroom Duplex
2
Crystal Suite
1
Pool Villa
42
รวมทังสิน
249
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ทีนัง)
Railway Restaurant/ International and Thai food
240
Palm Seafood Pavilion/ fusion cuisine and seafood Inroom 42 seat / Outdoor 102 seat
fine dining
Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine
80
Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese 118
cuisine
The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee& 72
afternoon tea, freshly baked pastries.
Elephant Bar/Drinks & snacks
46
The Club / serving drinks & snacks
119
Rajpruek Lounge , Pool Bars / Drinks & Snack
32 Seat Terrace
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ขนาดความจุ (คน)
ห้ องสัมมนา
Board room
25
Hua Hin Hall I
40
Hua Hin Hall II
40
Colonial Hall I
120
Colonial Hall II
160
บริ การอืน ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2529
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 4
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3)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทีตัง
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe
Deluxe Club
Pool Suite
One bedroom Suite
One bedroom Premium Suite
Royal Suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Dip & Sip / Pool Bar
Coast Restaurant
Islander / Lobby Bar
Palm Grove / International
Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack
Surfers / Internet
The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods
Zico’s / Brazil
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Chaweng Hall (I&II)
Chaweng I
Chaweng II
Lamai I
Lamai II
บริ การอืน ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2539
4)
โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Garden Villa
Deluxe Villa
Deluxe Villa Ocean View
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 5

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

จํานวนห้ องพัก
32
20
11

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

Deluxe Spa Villa
23
Deluxe Pool Villa
9
Deluxe Pool Villa Ocean View
5
Premium Deluxe Pool Villa
1
Family Deluxe Pool Villa
1
รวมทังสิน
102
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ทีนัง)
The Reef Café / International Cuisine
146
The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks
43
The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and 45
Meats
The Butterfly Terrace / Drinks & Light Snack
32
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ขนาดความจุ (คน)
ห้ องสัมมนา
Meet at the Reef
80
บริ การอืน ๆ
สปา
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2541
5)
โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
หาดกะรน ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
จํานวนห้ องพัก
ห้ องคู่
72
รวมทังสิน
72
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ทีนัง)
The Cliff Restaurant
90
Bayview Restaurant
120
บริ การอืน ๆ
สปา
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2542
6)
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
หาดใหญ่ สงขลา
ห้ องพัก
ประเภท
จํานวนห้ องพัก
Superior
60
Deluxe
120
Deluxe Premium
47
Apartment Small
3
Apartment Medium
2
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 6
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Apartment Large
One-bedroom Apartment
Executive Suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Sky light Lounge / Cocktail & Live Music
Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and
Bake Goods
Saneha Café Restaurant / Authentic Thai & Selected
Int'l Cuisine
Ginger Restaurant / Japanese Cuisine
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Sukhontha Hall (A+B+C)
Pre function (A+B+C)
Sukhontha A
Sukhontha B
Sukhontha C
บริ การอืน ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2538
7)
โรงแรม เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รี สอร์ ท
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
แม่สอด ตาก
ห้ องพัก
ประเภท
Superior Double
Superior Twin
Deluxe Double
Deluxe Twin
Junior Suite
Executive Suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
River Moei Coffee Shop – International
Baan Chay Nam Restaurant - Thai
The Hill - Lobby Bar
Bamboo – Pool Bar
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 7

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

จํานวนห้ องพัก
28
48
14
24
5
1
120
ขนาดความจุ (ทีนัง)
120
66
50
24
ขนาดความจุ (คน)
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ห้ องสัมมนา

Mae Sot Ballroom
Pha Charoen
Sob Moei
Thararak
บริ การอืน ๆ
สระว่ายนํา ห้ องออกกําลังกาย สนามเทนนิส
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2529
8)
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่า กระบี
ประเภท
โรงแรมระดับ S ดาว
ทีตัง
อ่าวนาง จังหวัด กระบี
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Garden View
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Garden View
Spa Deluxe Ocean Facing
1 Bedroom Beachfront Villa
1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool
2 Bedrooms Beachfront Villa
2 Bedrooms Royal Pool Villa
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Court / Thai and International
Suan Bua / Seafood and Thai
Hagi / Japanese
On The Rocks / Beach bar & grill
Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks
In Room Dining / Thai and international
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Ao Nang Suite A+B
Ao Nang Suite A
Ao Nang Suite B
บริ การอืน ๆ
Spa Cenvaree
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2549
9)
โรงแรม เซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต จ,ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 8

300
20
80
20

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

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ทีตัง
ห้ องพัก

502 /3 ถ. ปฏัก ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต †‡xzz
ประเภท
Superior
Superior Ocean
Deluxe Honeymoon Spa Suite
Deluxe
Deluxe Family Studio
Premium Deluxe
2 Bedroom Premium Deluxe
1 Bedroom Pool Cabana
2 Bedroom Pool Cabana
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Restaurant, Thai and International
Azure, Modern Italian
The Mix Bar, Snacks and Refreshment
Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and
Refreshment
In room Dining, Thai and International
Beer Garden
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet, Cabaret)
Similan (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao I (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao II (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
บริ การอืน ๆ
Cenvaree Spa
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2549
10)
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
หาดกะตะ ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe room / King
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 9

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

จํานวนห้ องพัก
56

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

Deluxe room / Twin
Deluxe room / Family
One bedroom
Two bedroom
รวมทังสิน
ภัตตาคาร และ
ชือร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี ช็อพ
Seasons Restaurant
Waves Pool Bar
Emerald Pool Bar
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Kata Meeting Room
- Classroom
- U - Shape
- Theatre
- Cocktail
บริ การด้ านอืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดําเนินการ
ปี 2549
11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทีตัง
กรุงเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Superior World
Deluxe World
Premium World
World Club Executive
World Club Deluxe
World Club Premium
Executive Suite
World Executive Suite
Royal suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and
Martini bar
Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar
UNOMAS/ Mediterranean food
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 10

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

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

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ห้ องจัดเลียงและ
ห้ องสัมมนา

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
ชือห้ อง
Convention Centre
Convention Centre A1
Convention Centre B1
Convention Centre A2 or B2
World Ballroom
World Ballroom A/ C
World Ballroom B
Lotus Suite 1 -4
Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4
Lotus Suite 5-7
Lotus Suite 5/ 6
Lotus Suite 7
Lotus Suite 8
Lotus Suite 9
Lotus Suites 10
Lotus Suites 11
Lotus Suites 12
Lotus Suites 13/ 14
Lotus Suites 15
M1 & M2 at M23
M1
M2
M3
M4
My Foyer
My Kitchen
My terrace
My Lawn
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 11

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

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

บริ การอืน ๆ
เปิ ดดําเนินการ

Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre
ส่วนของคอนเวนชัน ปี 2550
ส่วนของโรงแรม 2551
12)
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ ท พัทยา
ประเภท
โรงแรมระดับ S ดาว
ทีตัง
พัทยา จ.ชลบุรี
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Ocean Facing
Deluxe Spa Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Residence
Club Mirage
Club Mirage Suite
Grand Mirage Suite
Grand Mirage Duplex Suite
Royal Suite
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Oasis / International buffets and themed dinners
Ginger & Lime / Thai and Asian
Acqua / Modern Italian and seafood
Vistas / Snacks and refreshments
Waves / Snacks, cocktails and refreshments
Flames / Barbeque and grill
Oceans Beach Club / Coastal and cocktails
In-room dining / Thai and international
Oasis / International buffets and themed dinners
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
Mirage Grand Ballroom
Section A
Section B
Section C
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 12

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

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

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

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

บริ การอืน ๆ

100,
80,
80,
80,
120,

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.

เปิ ดดําเนินการ
ปี 2552
13)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทีตัง
ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Ocean Facing
Spa Premium Deluxe The Club
Deluxe Pool Suite The Club
Luxury Pool Suite The Club
One Bedroom Pool Villa The Club
Two Bedroom Pool Villa The Club
รวมทังสิน
ภัตตาคาร และ
ชือร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี ช็อพ
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 13

จํานวนห้ องพัก
90
36
45
18
45
18
6
4
262
ขนาดความจุ (ทีนัง)

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ห้ องจัดเลียงและ
ห้ องสัมมนา

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

Phuket Ballroom 1, 2

Colombus
Madalena and Santiago
Marco Polo and Vera Cruz

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

บริ การด้ านอืน ๆ
เปิ ดดําเนินการ

Soft opening วันที 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
14)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทีตัง
มัลดีฟส์
ห้ องพัก
ประเภท
Beach Suite - Twin Bed
Beach Suite - King Bed
Deluxe Water Villa - Twin Bed
Deluxe Water Villa - King Bed
Luxury Sunset Ocean Water Villa
Luxury Sunset Ocean Pool Villa
Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 14

จํานวนห้ องพัก
6
36
3
15
14
20
4

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom
Deluxe Family Water Villa
รวมทังสิน
ภัตตาคาร และ
ชือร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี ช็อพ
Reef: Asian & Western Cuisine
Lotus: Thai Cuisine
Azzuri Mare: Italian Cuisine
Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge
Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks
Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments
บริ การด้ านอืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดําเนินการ
พฤศจิกายน ŒSS2
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ทีตัง
มัลดีฟส์
ห้ องพัก
ประเภท
Ocean front Beach Villa (King)
Ocean front Beach Villa (Twin)
Deluxe Ocean front Beach Villa (King)
Deluxe Water Villa (King)
Deluxe Water Villa (Twin)
Premium Sunset Spa Water Villa (King)
Premium Sunset Spa Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (King)
รวมทังสิน
ห้ องอาหาร
ชือร้ านและประเภทอาหาร
Ocean Restaurant
Suan Bua Restaurant
La Breaaz Restaurant
Alkhalma Restaurant
Viu Bar
Wave Bar
Lobby Bar
ห้ องจัดเลียงและ ชือห้ อง
ห้ องสัมมนา
N/A
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 15

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

จํานวนห้ องพัก
18
2
10
61
9
8
6
3
23
140
ขนาดความจุ (ทีนัง)
130
44
36
26
78
10
20
ขนาดความจุ (คน)
N/A

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

บริ การอืน ๆ
เปิ ดดําเนินการ

สปา
24 มีนาคม 2556

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขันของธุรกิจโรงแรม
นโยบายการลงทุนและบริ หารธุรกิจ
โครงสร้ างการดําเนินธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทของบริ ษัท ในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. การลงทุนและบริ หารด้ วยตนเองภายใต้ เครื องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดําเนินธุรกิจประเภทนี สําหรับโรงแรม
ทีบริ ษัท ไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เครื องหมายการค้ าสากลเพือดึงดูดลูกค้ า เนืองจากการทีเครื องหมายการค้ า
“เซ็นทารา” เป็ นทีเชือถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็ นอย่างดี รวมทังการดําเนินธุรกิจประเภทนีทําให้
บริ ษัทสามารถได้ รับผลตอบแทนทีสูงกว่า
2. การรับจ้ างบริ หารโรงแรมภายใต้ เครื องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดําเนินธุรกิจประเภทนีเป็ นการสร้ างรายได้
ให้ กบั บริ ษัทโดยอาศัยชือเสียง ประสบการณ์ และความชํานาญในการบริ หารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้ นทุน
การพัฒนาโรงแรม รวมทังเป็ นการสร้ างเครื องหมายการค้ าให้ กบั บริ ษัทให้ เป็ นทีรู้จกั เพิมมากขึนด้ วย
การตลาด
ปี 2558 เป็ นปี ทีรายได้ ของเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทเติบโตในอัตราทีน่าพอใจ แม้ วา่ จํานวนนักท่องเทียวจากบาง
ประเทศทีมีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์ จะลดลงและมีเหตุการณ์ ไม่สงบเกิดขึนในกรุ งเทพมหานคร แต่โดยรวมแล้ ว
พบว่าจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเข้ ามายังประเทศไทยเพิมขึนร้ อยละ 20 เมือเทียบกับปี 2557 ทีผ่านมา และแม้ วา่
นักท่องเทียวจากรัสเซียซึงถือเป็ นตลาดทีแข็งแกร่ งของเซ็นทารามาโดยตลอดจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ นันคือลดลง
ถึงร้ อยละ 45 เช่นเดียวกับนักท่องเทียวจากออสเตรเลียและสวีเดนซึงมีจํานวนลดลงเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า แต่เนืองจากกลยุทธ์ การขายและการตลาดของบริ ษัททีไม่ได้ ม่งุ เน้ นไปยังตลาดใดตลาดหนึงโดยเฉพาะ จึง
ทําให้ การลดลงของจํานวนนักท่องเทียวบางกลุม่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจแต่อย่างใด
ยิงไปกว่านัน ตัวเลขรายได้ รวมของบริ ษัทในปี นีกลับมีมลู ค่าเพิมขึนเป็ น 9,000 ล้ านบาทหรื อสูงกว่ารายได้ รวมของปี
2557 ถึงร้ อยละ 9 ซึงมูลค่าทีสูงขึนนีเกิดจากอัตราการเข้ าพักทีสูงขึนร้ อยละ 5.7 ทําให้ อตั ราการเข้ าพักเฉลียทังปี ของ
บริ ษัทสูงถึงร้ อยละ 81 ส่วนอัตราเฉลียค่าห้ องพักยังคงทีไม่เปลียนแปลงแม้ วา่ ธุรกิจท่องเทียวในกรุ งเทพฯและมัลดีฟส์
จะเติบโตขึนอย่างมาก ขณะทีอัตราเฉลียของรายได้ ต่อจํานวนห้ องพักทีมีไว้ จําหน่ายของบริ ษัทเติบโตขึนร้ อยละ 6.6
หรื ออยูท่ ี 3,872 บาท
ทังนี การเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการทีโรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถทํารายได้ เพิมขึนกว่าร้ อยละ 28 คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั
ษัท โดยตลาด MICE ซึงบริ ษัทให้ ความสําคัญมาโดยตลอดเป็ นธุรกิจ
ทีทํารายได้ หลักให้ กบั เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขณะทีโรงแรมในภูเก็ตและสมุย
ต่า งก็ มี อัต ราการเติ บ โตเพิ มขึนร้ อยละ 7 กระบี เพิ มขึ นร้ อยละ 8 หัว หิ น เพิ มขึ นร้ อยละ 3 ส่ว นที อื นๆ ยัง คงไม่
เปลียนแปลง เว้ นแต่โรงแรมในมัลดีฟส์ทีผลประกอบการลดลงร้ อยละ 3 อย่างไรก็ตาม มัลดีฟส์ยงั คงสร้ างรายได้ เป็ น
อันดับสองรองจากกรุ งเทพฯ และคิดเป็ นสัดส่วนถึงเกือบหนึงในห้ าของรายได้ รวมของกลุ่มคือร้ อยละ 19 ลดลงจาก
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 16

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

ร้ อยละ 21 ของปี ก่อนหน้ าซึงก็ยังนับได้ ว่าเป็ นผลประกอบการทีดี เมือพิจารณาจากการทีโรงแรมอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลอดทังปี
ผลประกอบการรวมทังปี ทีแข็งแกร่งนีไม่ได้ เกิดจากตัวเลขนักท่องเทียวในภูมิภาคทีเพิมสูงขึนเท่านัน แต่ยงั เป็ นผลจาก
กลยุทธ์ ในการพัฒนาโครงสร้ างองค์กรอย่างต่อเนืองเพือให้ มนใจว่
ั าฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาดและการบริ หารจัดการ
ระบบต่างๆ ของบริ ษัทจะได้ รับการตระเตรี ยมให้ พร้ อมสําหรับความต้ องการของธุรกิจระหว่างประเทศทีกําลังขยายตัว
และเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปี ทีผ่านมาได้ มีการแยกหน่วยงานด้ านการขายและการตลาดออกจากกัน
เพือให้ แต่ละฝ่ ายมุ่งเน้ นการทํางานตามความเชี ยวชาญเฉพาะด้ านโดยทียังคงไว้ ซึงการทํางานแบบสอดประสาน
นอกจากนียังได้ มีการกํ าหนดบทบาทของ Regional Operations Director ขึนเพือรับผิดชอบเฉพาะจุดหมาย
ปลายทางหรื อเฉพาะแบรนด์รวมถึงผลักดันให้ เกิดประสิทธิภาพและดูแลในจุดทีมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์สาํ หรับธุรกิจ
และบริ การของบริ ษัท และท้ ายทีสุดคือตระหนักถึงความสําคัญของตลาดหลักๆ ด้ วยการเปิ ดสํานักงานขายส่วน
ภูมิภาคขึนในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และแถบสแกนดิเนเวีย (ตังอยู่ ณ กรุ งสตอกโฮล์ม) เพือตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าทีแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด
นอกจากนี การเติบโตอย่างมากของธุรกรรมออนไลน์ (การสํารองการเดินทางทัวโลกทําผ่านระบบออนไลน์ถึงร้ อยละ
57 ) โดยเฉพาะทีผ่านโทรศัพท์มือถือซึงร้ อยละ 42 ของนักเดินทางทัวโลกได้ กลายเป็ น “Connected Travellers” คือ
ใช้ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟนในการวางแผนหรื อสํารองการเดินทาง ดังนันทุกแผนงานของเราจึงต้ องคํานึงถึงกล
ยุทธ์ทางดิจิตอลเป็ นอันดับแรกเสมอ ดังนันในปี ทีผ่านมาเราได้ ปรับปรุงและเพิมขีดความสามารถให้ กบั เว็บไซต์เซ็นทา
ราด้ วยการนํา Search Engine Optimization (SEO) เข้ ามาใช้ มีการเพิม live chat เข้ าไปในระบบสํารองห้ องพัก เพิม
ระบบกํ า หนดราคาตามภูมิภ าค ปรั บปรุ งเว็บไซต์ ให้ เ หมาะกับการใช้ งานบนโทรศัพท์ มื อถื อ ผ่า นการออกแบบที
ตอบสนองต่อการใช้ งานของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง รวมถึงพัฒนาเนือหาออนไลน์ให้ มีความน่าสนใจมากขึนด้ วยการเพิม
จํานวนคลิปวิดีโอ ซึงสิงเหล่านีช่วยให้ ยอดธุรกรรมออนไลน์เพิมขึนถึงกว่าร้ อยละ 27 ของรายได้ รวม และบริ ษัทมี
รายได้ จากธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพิมขึนจากปี 2557 ถึงร้ อยละ 366
ความภักดีในแบรนด์ของลูกค้ ายังคงเป็ นสิงทีเซ็นทาราให้ ความสําคัญเป็ นลําดับต้ นๆ จะเห็นได้ จากการทีฐานสมาชิก
ของบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ ดเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงฐานสมาชิกนีจะถูกนํามาใช้ ในการวางกลยุทธ์ การบริ หาร
เพือสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ า (CRM) และจากการทีบริ ษัทผนวกระบบสมัครสมาชิกบัตรเข้ ากับการสมัคร
สมาชิกบัตรเดอะวันการ์ ดของกลุม่ เซ็นทรัล ทําให้ เรามีจํานวนสมาชิกเพิมขึนถึงกว่าร้ อยละ 453 หรื อเพิมเป็ น 645,000
ราย ยิงไปกว่านัน การมีสว่ นร่วมของลูกค้ าก็มีมากขึนจากการนําเสนอระบบแลกของรางวัลใหม่ๆ เช่น เพิมทางเลือก
ให้ สมาชิกบัตรสามารถใช้ สว่ นหนึงของคะแนนสะสมร่วมกับเงินสดได้ หรื อการเสนอสิทธิประโยชน์ในรู ปแบบของราคา
ลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ทําให้ รายได้ ทีเกิดจากสมาชิกบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ ดมีสดั ส่วนเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 22
ของรายได้ ทงหมดเมื
ั
อเทียบกับร้ อยละ 17 ในปี ทีผ่านมา
นับได้ ว่าปี 2558 เป็ นปี ทีบริ ษัทประสบความสําเร็ จเป็ นทีน่าพอใจ เราได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กรเพือความสําเร็ จ
ยิงขึนไปในอนาคต มีการจัดการในหลายจุดทีสําคัญ เช่น ดิจิตอล และ CRM ซึงจะเป็ นตัวกําหนดการเติบโตของธุรกิจ
รวมถึงให้ ความสําคัญมากขึนกับการปรับปรุงเปลียนแปลงกระบวนการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ซึงทังหมดนีเป็ นการ
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วางรากฐานให้ เซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทอยู่ในสถานะทีแข็งแกร่ งและพร้ อมสําหรับการแข่งขันในปี 2559 และปี
ต่อๆ ไป
บริ ษัทดําเนินกลยุทธ์การตลาดสําหรับแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
จํานวนห้ องพัก
565 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง และมีการใช้ จ่ายสูง
แข่งขัน
เช่น ลูกค้ าหน่วยงานเอกชน ลูกค้ าจัดประชุม การท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล
การแสดงสินค้ าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเทียงทีจองผ่าน
ช่อ งทางอิน เทอร์ เ นต และการบริ ก ารด้ า นงานจัดเลียง โดยมี กลยุทธ์ ที ให้
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง (High)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Landmark Bangkok, Pullman King Power, Swissotel Le Concorde,
Sukosol, Royal Orchid Sheraton
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 19 % : 81%
2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิน
จํานวนห้ องพัก
249 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Anantara Resort & Spa Hua Hin, Hyatt Regency Hua Hin,
Intercontinantal Hua Hin Resort, Sheraton Hua Hin Resort & Spa,
Hilton Hua Hin Resort & Spa
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 11% : 89%
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จํานวนห้ องพัก
203 ห้ อง
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กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Amari Palm Reef, Chaweng Regent, Imperial Boat House,Anantara
Bophut, Nora Beach and New Star
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 2% : 98%
4)โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จํานวนห้ องพัก
102 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร - ขยายฐานลูก ค้ า ในกลุ่ม นัก ท่อ งเที ยวต่า งประเทศ โดยเฉพาะยุโ รป
แข่งขัน
รัสเซีย และเอเชีย และนักท่องเทียวกลุม่ Honeymooner และนักดํานํา
- รักษาระดับราคาให้ อยู่ในระดับโรงแรม 4 ดาวเพือกลุม่ ลูกค้ าทีมีกําลัง
ซือน้ อยกว่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
- เน้ นคุณภาพของโรงแรมและการให้ บริ การ โดยมีจุดเด่นทางด้ านความ
เป็ นส่วนตัวของหาดและห้ องพักแบบวิลล่า เน้ นการการบริ การในความ
เป็ นไทยสูง
สภาพการแข่งขัน
ปานกลาง ค่อนข้ างสูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Bandara Resort, Fair House Resort Samui Buri, Peach resort
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 10% : 90%
5)โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต
จํานวนห้ องพัก
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จํานวนห้ องพัก
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขัน

72 ห้ อง
นักท่องเทียวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ได้ แก่ Australia, UK,
Scandinavia, Russia, China
สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season
Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket
3% : 97%
248 ห้ อง
เป้ าหมายอยู่ที ลูก ค้ าในประเทศเพื อนบ้ านทีเดิ นทางมาพัก ผ่อ น รวมทังที
เดิ น ทางมาเพื อเหตุ ผ ลทางด้ านธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าค พร้ อมๆไปกั บ อี ก หนึ ง
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สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายนันคือลูกค้ าในประเทศ รวมถึง ลูกค้ าท่องเทียวทัวไป ลูกค้ า
ประชุมสัมมนา และลูกค้ าราชการ และนักธุรกิจอืนๆ ทีมาปฏิบตั ิหน้ าที และ
ประกอบกิ จการและในภูมิภาค และในประเทศเพือนบ้ าน โดยทางโรงแรม
มุ่ง เน้ น กลยุท ธ์ ก ารแข่ง ขัน แบบยังยื น โดยการลงทุน ปรั บ เปลียน พัฒ นา
นโยบาย สินค้ า และการบริ การให้ เอือต่อวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ของคนใน
ชุมชน ต่อลูกค้ าทุกกลุ่ม และเอือต่อสิงแวดล้ อมอยู่เสมอ พร้ อมๆไปกับ การ
สร้ างภาพลักษณ์ อนั ดีงาม อันเป็ นทีเชิดหน้ าชูตาให้ ปรากฏแก่ประเทศเพือน
บ้ าน และลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
สูง
Lee Garden Plaza, Hansa JB, Sakura Grand View, Regency,
Diamond, Buri Sripu
33% : 67%

7)โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
จํานวนห้ องพัก
120 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต้ องการสถานทีในการจัดงานประชุม สัมมนา โดยมุง่ เน้ น
แข่งขัน
ลูกค้ ากลุม่ ข้ าราชการ องกรณ์ท้องถินและละแวกใกล้ เคียง รวมถึงบริ ษัทห้ าง
ร้ านในพืนทีภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทังยังให้ บริ การแก่นกั ท่องเทียว
ที ต้ อ งการความสงบและหลี ก หนี ค วามวุ่น วายจากการทํ า งานและการ
ท่องเทียวในสถานทีอืนๆ
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Viang Tak, CK Hill Resort, Iravadee, Queen Palace, Punnagun, J2
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 78% : 22%
8)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี
จํานวนห้ องพัก
192 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์ การ ตลาดหลักจะเน้ นทีตลาดการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการนานาชาติ
แข่งขัน
ตลอดจนถึงงานเลียงขนาดล็กและกลาง การจัดประชุมของภาคธุรกิจต่างๆ
แต่งงานบริ เวณชายหาด ส่วนนักท่องเทียวเป็ นการผสมผสานระหว่างยุโรป,
และเอเซีย ขึนกับฤดูกาลเป็ นหลัก จุดเด่นคือทําเลทีตังใจติดทะเล เป็ นส่วนตัว
ใกล้ แหล่งช๊ อปปิ ง ของหาดอ่าวนาง และได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Rayavadee Resort, Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Sheraton Krabi
beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 7% : 93%
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9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต
จํานวนห้ องพัก
335 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Phuket Orchid Resort, Kata Beach Resort, Woraburi,Novotel Karon
Resort
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 1% : 99%
10)โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
จํานวนห้ องพัก
158 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย: จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ แอฟริ กาใต้ แสกนดิเนเวีย
แข่งขัน
และรัสเซีย
กลยุทธ์ การแข่งขัน: จัดแพ็คเก็จโดยเน้ นทีความคุ้มค่า เช่น ทีพักพร้ อม
อาหารเช้ าและฟรี อาหารเย็น x ครังต่อการเข้ าพัก ฝึ กอบรมพนักงานโรงแรม
เพือทีจะให้ บริ การทีดีและสร้ างความทรงจํ าทีดีต่อแขก รักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพือความพร้ อนในการขาย นโยบายรั กษ์ โลกเพือเป็ นกลยุทธ์
สําหรับการแข่งขัน และออกโปรโมชันเพือให้ agent และ OTA ได้ มีการจอง
ห้ องล่วงหน้ า
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort ,
Phuket Orchid
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 16% : 84%
11)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
จํานวนห้ องพัก
512 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร กลุม่ ลูกค้ านักธุรกิจทีมุ่งเน้ นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
แข่งขัน
จนถึงงานเลียงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้ อมทัง
กลุ่มนักท่องเทียวระดับสูงทีต้ องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเป็ นโรงแรมใจกลางเมืองทีบริ หารจัดการ
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สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง

สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

ห้ องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ทีมีสิงอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทังอยู่
ในแหล่ง shopping ของกรุ งเทพทีสะดวกในการเดินทางเป็ นจุดเด่นหลักของ
ทางโรงแรม พร้ อมกันนีการให้ ความสําคัญต่อการให้ บริ การทีเป็ นเลิศและ
สมําเสมอภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทาราเป็ นกลยุทธ์ สําคัญในการรักษาฐาน
ลูกค้ าเดิม ทีจะส่งเสริ มการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สูง
Dusit Thani Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers, Le
Meridien Royal Plaza Athenee Bangkok, Renaissance Bangkok
Ratchaprasong, Millennium Grand Sukhumvit Bangkok
20% : 80%

12)โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รี สอร์ ท บีช พัทยา
จํานวนห้ องพัก
555
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Marriott, Dusit, Hard Rock, Amari,
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 29% : 71%
13)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ต
จํานวนห้ องพัก
Œ–Œ ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์ การ กลุม่ นักท่องเทียวจากออสเตรเลียและจีน
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเทียวจากต่างประเทศ เพราะคูแ่ ข่งเป็ นโรงแรมทีมี
สถานทีตังติดหาดเหมือนกัน จึงทําให้ ลกู ค้ าเกิดข้ อเปรี ยบเทียบได้ ง่าย
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Dusit Laguna, Grand Mercure Patong, Avista Patong, Outrigger
Laguna Phuket
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 3% : 97%
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
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จํานวนห้ องพัก
112 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 1% : 99 %
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
จํานวนห้ องพัก
140 ห้ อง
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายทีต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ ทีให้
แข่งขัน
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ทีไม่อ่อนไหวในเรื องราคา และการดํารงไว้ ซึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริ การทีเป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา
เพื อส่ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในระยะยาวและสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ กลุ่ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
Sheraton Full Moon, Vellasaru, Kurumba
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 0% : 100 %
บริ ษัท มีจุดเด่นในการดําเนินธุรกิจคือ ความมีชือเสียงของกลุม่ โรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท
ทําเลทีตังของโรงแรมซึงตังอยู่ทัวทุก ภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่องเทียวและธุรกิ จ ทีสําคัญผู้บริ หารที มี
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมันในการบริ การของพนักงาน มาตรฐานของการบริ การทีดีและเน้ นความเป็ นไทย ส่งผลให้
รายได้ ในส่วนของโรงแรมมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยคํานึงถึงจุดเด่นดังกล่าว บริ ษัท มีแผนการดําเนินงานใน
อนาคต ดังต่อไปนี
1. ขยายจํานวนของโรงแรมไปในทําเลท่องเทียวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสูป่ ระเทศใกล้ เคียง
2. ขยายธุรกิจโดยการร่ วมลงทุนกับบริ ษัทชันนําในต่างประเทศ เพือลงทุนในโรงแรมทังในประเทศและ
ประเทศใกล้ เคียง
3. เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การสําหรับตลาดการท่องเทียวสันทนาการทีเติบโตอย่างรวดเร็ ว
4. พัฒนาโรงแรมเพือรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทังในและต่างประเทศ ซึงเน้ นทางด้ าน
ทําเล มาตรฐานการบริ การ ความจุของห้ องประชุมสัมมนา และความเชียวชาญในการบริ การ
5. พัฒนาช่องทางการจําหน่ายโดยการร่ วมธุรกิจกับบริ ษัทนําเทียวชันนําในต่างประเทศอย่างต่อเนือง
ตลอดถึงการพัฒนาอย่างต่อเนืองทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. พัฒนาการบริ การให้ มีมาตรฐานตามแบบสากลและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องและเหมาะสมในแต่
ละโรงแรม
นโยบายราคา
การกําหนดราคาห้ องพักขึนอยูก่ บั ปั จจัยทีสําคัญหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมส่งเสริ ม
การขาย ประเภทของลูกค้ า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรม ซึงโดยทัวไป
ปั จจัยหลัก คือฤดูก าล โดยบริ ษั ทจะกํ าหนดราคาทีสูงกว่า ในฤดูก าลทีมี การท่อ งเทียวสูง ส่วนในฤดูก าลทีมี การ
ท่องเทียวตํา เช่น ฤดูฝน บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคากับตลาดทียังมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออก
กลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุมของภาครัฐ และบริ ษัทต่าง ๆ รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริ มการขายนอก
ฤดูกาลกับการท่องเทียวแห่งประเทศไทย บริ ษัทเครดิตการ์ ด สายการบิน และผ่านห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เพือเสนอ
โปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึน ทังนี บริ ษัทใช้ นโยบายเดียวกันในการกําหนดราคาห้ องพักในโรงแรมทุกแห่งของ
บริ ษัท
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการกําหนดราคาห้ องพักโดยบํารุ งรักษาสภาพของห้ องพักในโรงแรมของบริ ษัทให้ มีความ
ทันสมัยและใหม่อยูเ่ สมอ เพือให้ เหมาะสมกับระดับราคาในปั จจุบนั นอกจากนีแล้ ว บริ ษัทยังมีนโยบายทีจะเพิมระดับ
ราคาให้ สงู ขึนในโรงแรมทีมีศักยภาพและอยู่ในแผนการดําเนินงานทีแน่นอนในอนาคต โดยกําหนดแผนงานการ
ปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะของห้ อ งพัก และคุณ ภาพของวัส ดุที ใช้ ต กแต่ง รวมถึ ง การยกระดับ การบริ การให้ สูง ขึนเพื อให้
สอดคล้ องกับการปรับเพิมระดับราคา โดยรายละเอียดเกียวกับราคาห้ องพักเฉลียต่อคืน (Average Room Rate) และ
อัตราการเข้ าพักเฉลีย (Average Occupancy Rate) ของโรงแรม สําหรับไตรมาส 2 ปี 2559 เป็ นดังต่อไปนี
ราคาห้ องพักเฉลียต่อคืน (บาท)
3,383
3,285
16,718
4,236

อัตราการเข้ าพักเฉลีย (ร้ อยละ)
78.6
78.1
81.5
78.4

กรุงเทพ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟส์
ค่าเฉลีย
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ช่องทางการจําหน่ายหลักของบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี
1. การจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า โดยพนักงานขายของบริ ษัท และผ่านบริ ษัทเอเย่นต์ทัวร์ ซึงเป็ นการเสนอ
สินค้ าทีเหมาะสมให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นักท่องเทียวจากประเทศต่างๆ มีการเข้ าร่วมนิทรรศการการท่องเทียว
ทัวโลกอย่างต่อเนืองโดยตลอด เพือเป็ นการเพิมช่องทางจัดจําหน่าย ในปั จจุบนั บริ ษัท มีความสัมพันธ์
ระยะยาวกับบริ ษัทเอเย่นต์ท่องเทียวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My
Travel, Qantas, และ Thai Royal Orchid
2. การจําหน่าย โดยพนักงานขายของบริ ษัทโดยตรงยังบริ ษัทและสมาคมต่างๆ สําหรับลูกค้ ากลุม่ ธรุ กิจ
การจัดประชุมสัมนา และการจัดเลียงต่างๆ
3. การจําหน่ายผ่านระบบสํารองห้ องพักผ่านทางอินเทอร์ เนต ซึงเป็ นช่องทางทีประสบความสําเร็ จอย่าง
สูง เนืองจากได้ ราคาห้ องทีสูงกว่าช่องทางการจําหน่ายอืน และมีอตั ราการจองห้ องพักผ่านช่องทางนีที
เพิมขึนอย่างต่อเนือง
4. การจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทัวไปผ่านนิทรรศการท่องเทียวและสือต่าง ๆ เช่น สือสิงพิมพ์และป้ายโฆษณา
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5. ส่งเสริ มการขายร่ วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อืนๆ โดยให้
ส่วนลดพิเศษกับสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนันๆ
2.2 ธุรกิจอาหารเครือข่ าย
2.2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บกุ เบิกธุรกิจอาหารบริ การด่วน
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็ นหนึงในผู้นําธุรกิจอาหารครื อข่าย ของประเทศไทย มีวิสยั ทัศน์ (Vision)
ว่า “เราจะเป็ นผู้นําในธุรกิจอาหารเครื อข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้ วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐาน
การบริ การทีดีเลิศ สร้ างการเจริ ญเติบโตทียังยืน และนําความพึงพอใจมาสูผ่ ้ เู กียวข้ องทางธุรกิจทุกคน “
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 CRG ในฐานะทีเป็ นผู้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้ าของลิขสิทธิ˜ (Company Owned) ที
มีความชํานาญ และมีความสามารถในการบริ หารและจัดการธุรกิจอาหารเครื อข่ายทีได้ รับการยอมรับจากเจ้ าของแฟ
รนไชส์ (Franchisor) โดยมีแบรนด์ธุรกิจอาหารทีหลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรู ปแบบเกือบ
ทุกประเภทในธุรกิจนี ซึงในอดีตทีผ่านมา CRG ได้ รับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนือง
ซึงการบริ หารและการจัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารเครื อข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี
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แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี แอนส์
เปปเปอร์ ลันช์
ชาบูตง
โคล สโตน ครี มเมอรี
เดอะ เทอเรส

โยชิโนยะ
โอโตยะ
เทนยะ

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

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

จํานวนสาขา
319
208
132
18
17
18

Company Owned***

14
และรับจ้ างบริ หารร้ านอาหาร
“เดอะ เทอเรส” ให้ กบั
บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากัด
15

ข้ าวหน้ าเนื อ และข้ าว Exclusive*
หน้ าต่างๆ
อาหารญีปุ่ น
Exclusive*
สไตล์โฮมเมด
ข้ าวหน้ าเทมปุระ
Exclusive*

45
4

คัตสึยะ
ข้ าวหน้ าหมูทอดญีปุ่ น Exclusive*
11
หมายเหตุ * Exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการบริ หารแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว
** Non-exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ˜ ในการบริ หารแบรนด์ร่วมกับเจ้ าของสิทธิ˜ คือ Yum
Restaurants International (Thailand) Co., Ltd. โดยที Yum ยังมีสทิ ธิ˜ทีจะให้ Franchise กับผู้ประกอบการรายอืนได้
*** Company Owned – CRG เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ˜แบรนด์
CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ ทีได้ รับสิทธิ อย่างต่อเนือง รวมถึงการขยายธุรกิ จ ด้ วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนําเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทังในประเทศ และต่างประเทศ เพือตอบสนองความต้ องการและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตในปั จจุบนั ของลูกค้ าทีมีการเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 CRG มีสาขาอยูใ่ นกรุงเทพฯ และทัวทุกภูมิภาคของประเทศรวมทังสิน 801 สาขา
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัททีมีอยูท่ งั 11 แบรนด์ มีดงั นี
1)
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
ประเภท (Segment)
ขนม (โดนัท)
สิทธิ
Exclusive Right
จํานวนสาขา
Company owned 319 สาขา
รูปแบบการให้ บริ การ
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลียง (Catering)
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานทีมีรูปแบบในการดําเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

มิสเตอร์ โดนัท ให้ ความสําคัญกับขนม (โดนัท) ทีสดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด
เล็กตังอยู่ภายในร้ าน (Micro Kitchen) ซึงผู้บริ โภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนัทได้ ทุก
ขันตอน และได้ รับโดนัททีผลิตเสร็ จใหม่ๆ

2)
เคเอฟซี (KFC)
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จํานวนสาขา
รูปแบบการให้ บริ การ

เคเอฟซี
ไก่ (ไก่ทอด)
Non-Exclusive Right
Company owned 208 สาขา
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานทีมีรูปแบบในการดําเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลิต และเครื องเทศสูตรเฉพาะทียากต่อการลอกเลียนแบบ

3)
อานตี < แอนส์ (Auntie Anne’s)
แบรนด์
อานตี แอนส์
ประเภท (Segment)
ขนม (ซอฟท์เพรทเซล)
สิทธิ
Exclusive Right
จํานวนสาขา
Company owned 132 สาขา
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รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลียง (Catering)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานทีมีรูปแบบในการดําเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

อานตี แอนส์ มีเอกลักษณ์ทงในด้
ั านรสชาติ เนือแป้ง ความสดใหม่ รู ปร่ าง กลินหอม ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ทีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
4)
เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
แบรนด์
เปปเปอร์ ลันช์
ประเภท (Segment)
สเต็กสไตล์ญีปุ่ น
สิทธิ
Exclusive Right
จํานวนสาขา
Company owned 18 สาขา
รูปแบบการให้ บริ การ
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ นักศึกษาและคนทํางานทีมีรูปแบบในการดําเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ
ความสะดวกและรวดเร็ ว

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

เปปเปอร์ ลันช์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื องเกียวกับอาหารจานร้ อนแนวใหม่ ทีสามารถปรุ ง
สุกได้ ด้วยตนเองบนจานร้ อนอุณหภูมิสงู สุด 260 องศาเซลเซียส

5)
ชาบูตง (Chabuton)
แบรนด์
ชาบูตง
ประเภท (Segment)
ราเมน
สิทธิ
Franchise Agreement
จํานวนสาขา
Company owned 17 สาขา
รูปแบบการให้ บริ การ
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away) ยกเว้ นราเมน
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ วัยรุ่ น ครอบครัว และกลุม่ คนทํางาน ทังชาวไทยและชาวญีปุ่ น ทีมีรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิตทันสมัย ชอบรับประทานอาหารญีปุ่ น โดยเฉพาะราเมนต้ นตํารับจากญีปุ่ น
ลักษณะสําคัญของแบรนด์ ชาบูตงเป็ นราเมนต้ นตํารับแท้ จากประเทศญีปุ่ น โดยเชฟผู้ชนะเลิศ TV Champion ปี ŒzzŒ
6)

โคล สโตน ครีมเมอรีK (Cold Stone Creamery)
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 28
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แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ

โคล สโตน ครี มเมอรี
ไอศกรี มมิกซ์-อินซูเปอร์ พรี เมียม
Exclusive Right

จํานวนสาขา
รูปแบบการให้ บริ การ

Company owned 18 สาขา
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
‡. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
š. การบริ การจัดเลียง (Catering)
กลุม่ ลูกค้ าระดับบน ทีเป็ นกลุม่ วัยรุ่น ครอบครัว และคนทํางาน ซึงมีรูปแบบในการดําเนินชีวิต
ทีทันสมัย ชอบความแปลกใหม่

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

โคล สโตน ครี มเมอรี เป็ นไอศกรี มมิกซ์-อินส์ ระดับซูเปอร์ พรี เมียม ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้ วย
รสชาติความอร่ อยเข้ มข้ นไม่เ หมือนใครสไตล์อเมริ กัน คัด สรรเฉพาะวัตถุดิบชันดีพิถีพิถัน
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตทีลูกค้ าสามารถเลือกรสชาติไอศกรี มและ
ส่วนผสมได้ ตามความต้ องการ
7)
เดอะ เทอเรส (The Terrace)
แบรนด์
เดอะ เทอเรส
ประเภท (Segment)
อาหารไทย และเครื องดืม
สิทธิ
รับจ้ างบริ หารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่
จํานวนสาขา
รับจ้ างบริ หารสาขาของ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากัด จํานวน – สาขา
Company Owned 14 สาขา
รูปแบบการให้ บริ การ
1. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลียง (Catering)
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น, คนทีเริ มทํางาน, คนทํางาน และกลุม่ ครอบครัว ทีใช้ ชีวิตในเมืองทีต้ องการความ
ทันสมัย พร้ อมมีรสนิยมการรับประทานอาหารไทย ทีมีรสชาติจดั จ้ าน เน้ นความสะดวกและ
รวดเร็ ว

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

เดอะ เทอเรส เป็ นร้ านอาหารทีเน้ นคุณภาพ พร้ อมกับให้ ความสําคัญกับอาหารทีปรุ งแต่งจาก
วัตถุดิบทีสดใหม่ (Fresh) พร้ อมรสชาติทีเป็ นสูตรเฉพาะของร้ าน ทีอุดมไปด้ วยคุณค่าของ
อาหาร โดยการนําเสนอขายด้ วยความหลากหลาย และให้ บริ การแบบ Full Service

8)

โยชิโนยะ (Yoshinoya)
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 29
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แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จํานวนสาขา
รูปแบบการให้ บริ การ

โยชิโนยะ
ข้ าวหน้ าเนือและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญีปุ่ น
Exclusive Right
Company Owned 15 สาขา
x. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น คนทํางาน และครอบครัว ทีดําเนินชีวิตทันสมัยและชืนชอบในรสชาติของข้ าวหน้ า
เนือและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญีปุ่ น

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

“โยชิโนยะ เป็ นสุดยอดต้ นตํารับข้ าวหน้ าเนือญีปุ่ น ทีมีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 100 ปี
และมีชือเสียงจนขยายสาขาไปทัวโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลีย
ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ จีน ญีปุ่ น เซียงไฮ้ ไต้ หวัน อินโดนีเซีย
จุดเด่นของ
โยชิโนยะ คือคุณภาพของเนือและวัตถุดิบ รสชาติทีอร่ อยเป็ นมาตรฐานทัวโลก การบริ การที
รวดเร็ ว และราคาทีคุ้มค่า

9)
โอโตยะ (Ootoya)
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จํานวนสาขา
รูปแบบการให้ บริ การ

โอโตยะ
อาหารญีปุ่ นสไตล์โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant)
Exclusive Right
Company Owned 45 สาขา
x. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ คนทํางาน และครอบครัว ทีดําเนินชีวิตทันสมัยและชืนชอบในรสชาติของอาหารญีปุ่ นต้ น
ตํารับแท้ ๆ ( Authentic Japanese food )

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

โอโตยะ เป็ นร้ านอาหารญี ปุ่ นพรี เ มี ย ม สไตล์ โฮมเมด เน้ น ความเป็ นญี ปุ่ นแท้ ๆ โดยให้
ความสําคัญกับการพิถีพิถนั ในทุกขันตอนของการคัดสรรวัตถุดิบทีมีคณ
ุ ภาพสูง เน้ นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติทีคงความเป็ นญีปุ่ นแท้ ๆและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

10)
เทนยะ (Tenya)
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จํานวนสาขา

เทนยะ
ข้ าวหน้ าเทมปุระ (Tendon)
Exclusive Right
Company Owned 4 สาขา
ส่วนที 3.1 (2) หน้ าที 30
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รูปแบบการให้ บริ การ

x. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น คนทํางาน และครอบครัว ทีดําเนินชีวิตทันสมัยและชืนชอบในรสชาติของข้ าวหน้ า
เทมปุระสไตล์ญีปุ่ น

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

ร้ านเทมปุระอันดับหนึงจากญี ปุ่ นทีเสิร์ฟข้ าวหน้ าเทมปุระรสเลิศในราคาทีคุ้มค่าด้ วยกุ้งคัด
พิเศษจากฟาร์ มพิเศษปลอดสารเคมี ทอดด้ วยนํามันสูตรพิเศษทีทําให้ ทอดได้ กรอบ เบา
ไม่อมนํามัน และให้ วิตามินอี ราดด้ วยซอสสูตรลับตํารับโตเกียวของเทนยะ

11)
คัตสึยะ (Katsuya)
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จํานวนสาขา
รูปแบบการให้ บริ การ

คัตสึยะ
ข้ าวหน้ าหมูทอดญีปุ่ น (Katsudon)
Exclusive Right
Company Owned 11 สาขา
x. การรับประทานทีร้ าน (Dine In)
2. การซือกลับบ้ าน (Take Away)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา และคนวัยทํางานตอนต้ น ทีดําเนินชีวิตทันสมัยและชืนชอบใน
รสชาติของอาหารญีปุ่ น โดยเฉพาะข้ าวหน้ าหมูทอดญีปุ่ น ในราคาทีคุ้มค่า

ลักษณะสําคัญของแบรนด์

ร้ านข้ าวหน้ าหมูทอดญีปุ่ น ทีเป็ นผู้นําในร้ านประเภทบริ การด่วนในญีปุ่ นทีเสิร์ฟข้ าวหน้ าหมู
ทอดญี ปุ่ นรสเลิศ ในราคาที คุ้ม ค่า มี ส าขามากกว่ า 200 สาขาในประเทศญี ปุ่ น จุด เด่ น
ของคัตสึยะอยู่ทีการคัดสรรวัตถุดิบทีสูงด้ วยคุณภาพตามมาตรฐานของญีปุ่ นพร้ อมกรรมวิธี
การทอดทีทําให้ ทอดได้ กรอบนอกนุม่ ใน พร้ อมเสริ˜ ฟในราคาทีคุ้มค่า

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
จากข้ อมูลของยูโรมอนิเตอร์ ได้ คาดการณ์ มูลค่าตลาดของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food
Service) ในปี 2558 ไว้ ที 233,515 ล้ านบาท มีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 7.4 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยธุรกิจอาหาร
ของ CRG เป็ นส่วนหนึงของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็ นร้ านอาหาร
ประเภทเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ซึงประกอบไปด้ วยธุรกิจประเภทขนมโดนัท, ไก่ทอด, ขนมซอฟ์ ทเพรท
เซล, สเต๊ กสไตล์ญีปุ่ น, ราเมน, ไอศรี มซูปเปอร์ พรี เมียม, อาหารไทย กาแฟและโดนัท,ข้ าวหน้ าเนือญีปุ่ น ,อาหารญีปุ่ น
สไตล์โฮมเมด ข้ าวหน้ าเทมปุระและข้ าวหน้ าหมูทอดญีปุ่ น
ปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดร้ านอาหารเครื อข่าย (Key Food Chain Segment) มีสว่ นแบ่งร้ อยละ 46 ของเชนคอนซูเมอร์
ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food Service) มีมลู ค่าประมาณ 107,826 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโต ร้ อยละ y เมือ
เทียบกับปี ทีผ่านมา
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117,627
107,827
100,370
91,456
85,412
77,065

65,898

มูลค่าตลาดอาหารเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ตังแต่ปี 2553 - 2559
หมายเหตุ:
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้ วยคาเฟ่ , บาร์ ร้ านอาหารทีให้ บริ การเต็ม
รูปแบบ, ร้ านฟาสต์ฟูด, การบริ การจัดส่ง, การซือกลับบ้ าน, ร้ านอาหารทีบริ การด้ วยตนเอง, ร้ านสะดวกซือ และคี
ออส ซึงมีจํานวนสาขาตังแต่ 10 ร้ านขึนไป
ทีมา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรายงานประจําปี และประมาณการจาก CRG
ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารเครื อ ข่า ย เป็ นธุ ร กิ จ หนึงที มี ก ารขยายตัว อย่า งต่อ เนื อง ด้ ว ยเหตุที ผู้บ ริ โ ภคในปั จ จุบัน มี ค วาม
จําเป็ นต้ องออกไปทํางานนอกบ้ านมากขึน สภาพสังคมทีรี บเร่ งแข่งกับเวลา อีกทังปั ญหาการจราจร ทําให้ เวลา และ
ความสะดวกในการประกอบอาหารเพือรับประทานเองลดน้ อยลง ผู้บริ โภคทีรับประทานอาหารนอกบ้ าน จึงมีจํานวน
เพิมสูงมากขึน ประกอบกับอาหารประเภทนีมีความสะดวก รวดเร็ ว สะอาด และราคาไม่สงู นัก สามารถตอบสนอง
ความต้ องการ และรู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้ เป็ นอย่างดี ซึงส่งผลให้ การใช้ บริ การธุรกิจ
ร้ านอาหารเครื อข่าย เพิมสูงขึน โดยกลุม่ เป้าหมายไม่ใช่เฉพาะแค่ ผู้บริ โภคกลุม่ วัยรุ่นเท่านันทีนิยมเข้ ามาใช้ บริ การ แต่
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ยังครอบคลุมไปถึงกลุม่ ครอบครัว เด็ก และคนทํางาน จึงทําให้ ปัจจุบนั ธุรกิจร้ านอาหารเครื อข่าย เป็ นทีนิยมและเปิ ด
ให้ บริ การอยูท่ วประเทศไทย
ั
ปี 2558 ธุรกิจอาหารของ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด “CRG” ยังสามารถทีจะสร้ างการเติบโตจากปี ทีผ่าน
มาในระดับทีน่าพอใจถึงแม้ วา่ จะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ CRG
ก็ยงั คงสามารถสร้ างการเติบโตได้ อย่างต่อเนืองจากการทีบริ ษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ ทีดี และมีการเตรี ยมพร้ อมใน
การปรับตัวและแก้ ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ตา่ งๆได้
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุรกิจอาหารเครื อข่ายมีการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึงการดําเนิน
ธุรกิจนีต้ องอาศัยปั จจัยทีสําคัญคือ แบรนด์ทีผู้บริ โภคให้ การยอมรับ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ และช่องทางการจําหน่าย
ทีทัวถึง ซึงต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างมาก ดังนัน CRG จึงมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เนืองจากมีประสบการณ์ในการ
บริ หารแบรนด์ทีหลากหลายและเป็ นทียอมรับมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริ หารมืออาชีพ ประกอบกับมีสาขาครอบคลุมทัว
ประเทศ และฐานะการเงินทีมันคง
อย่างไรก็ตาม CRG ยังได้ ให้ ความสําคัญกับการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนือง
รวมทังการรักษามาตรฐานในการให้ บริ การและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้ อมทังการส่งเสริ มภาพลักษณ์และชือเสียง
ของแต่ละแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จกั และยอมรับจากผู้บริ โภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทีสําคัญดังนี
ทําเลทีตัง (Location)
การสรรหาทํ า เลที ตังที ดี มี ศัก ยภาพ และครอบคลุม พื นที ทัวประเทศ เป็ นกลยุท ธ์ ที มี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ งต่ อ
ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร การที CRG ดําเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ทีประสบ
ความสําเร็ จอยูใ่ น Portfolio มากมาย ส่งผลให้ CRG มีข้อได้ เปรี ยบในการเลือกสรรทําเลทีตังทีดี ทังในห้ างสรรพสินค้ า
ศูนย์การค้ า และพืนทีเช่าต่าง ๆ โดยมีฝ่าย Business Development เป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเลือกทําเลทีตัง
ของสาขาทีจะเปิ ดใหม่ มีการศึกษาข้ อมูลเบืองต้ น (Site Approval) และการศึกษาความเป็ นไปได้ ในทางธุรกิ จ
(Feasibility Study) ก่อนทีจะลงทุนเปิ ดสาขาใหม่ทกุ ครัง นอกจากนีแล้ วยังมีการประเมินผล (Evaluation) ของแต่ละ
สาขาอย่างต่อเนืองเพือพิจารณาความคุ้มค่าทางธุรกิจของทุกสาขา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ CRG อย่างต่อเนืองนัน ตังอยู่บนพืนฐานของข้ อมูลทีได้ รับจากผลของการ
วิจยั โดยเฉพาะอย่างยิงการวิจยั เกียวกับความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย ทังนีเพือสร้ างความ
โดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อืนๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้ าทีรับผิดชอบในการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการทําวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี
1. Concept Screening Test เพือหาแนวคิดในการทําผลิตภัณฑ์ใหม่
2. Concept & Product Test เพือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ ชิม
3. Consumer Reaction เพือดูผลตอบรับของลูกค้ าทีมีตอ่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมือออกมาขายจริ ง
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4. Consumer Research เช่น การทําวิจยั กลุม่ (Focus Group) เพือค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า
ในแต่ละกลุม่
เมือหน่วยงาน QA พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําเร็ จแล้ ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสังซือวัตถุดิบ และ
วางแผนการตลาดและกําหนดการวางจําหน่ายล่วงหน้ าเป็ นรายปี
การบริ การและการฝึ กอบรม (Service and Training)
การพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้ บริ การ เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพ สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และเท่า
ทันต่อการเปลียนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซึงรับผิดชอบโดยฝ่ าย
บริ หารบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมของ CRG โดยมีการกําหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึ กอบรม สําหรับบุคลากรของ
บริ ษัท ทังในระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หาร เพือพัฒนาความรู้ ความสามารถและการเลือนขันเลือนระดับของ
พนักงาน อีกทังยังมีการทดสอบและฝึ กอบรมในระดับปฏิบตั ิการของแต่ละแบรนด์ ซึงมีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และการ
บริ การทีแตกต่างกัน
การตกแต่งร้ านและบรรยากาศในร้ าน
การตกแต่งร้ าน และบรรยากาศในร้ าน เป็ นอีกองค์ประกอบทีสําคัญในการแข่งขัน เพือทําให้ แบรนด์มีความทันสมัยอยู่
เสมอ ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็ นการสะท้ อนถึง
บุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้ วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็ นผู้รับผิดชอบในการกําหนดรูปแบบหลัก (Theme) ของแต่
ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่งทุกๆสาขาให้ เป็ นไปตามรู ปแบบหลักทีกําหนดไว้ ซึงจะต้ องพิจารณาใน
รายละเอียดทังแผนผังร้ าน โทนสี ความสว่าง รูปแบบลักษณะและคุณภาพของโต๊ ะเก้ าอีทีใช้ ประดับตกแต่งร้ าน ฯลฯ
ลักษณะของตลาดและการแข่ งขันของผลิตภัณฑ์ ของบริษัททัง< 11 แบรนด์ มีดังนี <
1)
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
มิสเตอร์ โดนัท ผู้นําตลาดโดนัทในประเทศไทยทียังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ สงู สุดตลอดกว่า ‡y ปี ทีผ่านมา
มากกว่าร้ อยละ Sš% อันเป็ นผลมาจากการวิจยั และวิเคราะห์ผ้ บู ริ โภคอย่างลึกซึง เพือตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ ตรงจุด ด้ วยการรังสรรค์โดนัทสดใหม่จากสาขาครัวทีมีครอบคลุมอยู่ทวทั
ั งประเทศ เพือพร้ อมเสิร์ฟความ
อร่อย สด ใหม่ ของโดนัทในทุกๆ วัน และตลอดปี และทีผ่านมา มิสเตอร์ โดนัทใส่ใจอยู่เสมอคือ “การพัฒนาอย่างไม่
หยุดยัง” (Innovative Donut) ซึงเน้ นถึงความคุ้มค่า และสะท้ อนถึงความเป็ นญีปุ่ น (Japanese Inspired) โดย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีถูกใจผู้บริ โภคออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือง อาทิ มิสเตอร์ โดนัท ลาวา, มิสเตอร์ โดนัท
โดราเอมอน เป็ นต้ น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทีเข้ าถึงผู้บริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
มุง่ เน้ นการขยายสาขาให้ ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศเพือเข้ าถึงผู้บริ โภคให้ ได้ มากทีสุด
สําหรับปี ŒSS† นี ถึงแม้ จะมีปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อรายได้ และกําลังซือของกลุม่ ลูกค้ ามิสเตอร์ โดนัท แต่แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัทก็ยงั สามารถสร้ างยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) เพิมขึนมากกว่าปี ทีผ่านมา และมีการ
เปิ ดร้ านเพิมขึนเป็ นจํานวน xx สาขาทัวประเทศ พร้ อมทังปรับเปลียนรู ปแบบร้ านให้ ดูทนั สมัย พร้ อมทังสาขาใหม่ที
เพิมมากขึนเพือให้ ครอบคลุม และเข้ าถึงผู้บริ โภคมากยิงขึน โดยมีร้านมิสเตอร์ โดนัทรวมทังสิน ‡x› สาขา ครอบคลุม
กว่า yš จังหวัดทัวประเทศ ในด้ านการโฆษณายังคงเน้ นการทําการตลาดทัง Above the line และ Below the line
โดยในปี นีพร้ อมมุง่ เน้ น Digital Media เพือเข้ าถึงใจผู้บริ โภคด้ วยการสือสารผ่านช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้
ข่าวสาร, โปรโมชัน และพร้ อมเข้ าถึงใจผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วทันกระแสของโลก Social Network อย่างต่อเนือง
นอกจากนี มิสเตอร์ โดนัท ยังยึดมันในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าโดยใช้ ระบบ CRM และเน้ นการพัฒนาเว็ปไซต์
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www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้ แก่ Facebook (Mister Donut Thailand), Twitter หรื อ
Instagram อย่างต่อเนือง เพือครองความเป็ นทีหนึงในใจผู้บริ โภค และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)
นอกจากนีเพือเป็ นการขยายฐานลูกค้ า มิสเตอร์ โดนัท ได้ มีการจัดโปรโมชันร่วมกับพันธมิตรต่างๆ นับเป็ นการตอกยํา
การรับรู้แบรนด์ของผู้บริ โภคให้ มีความแข็งแกร่งยิงขึน
2)

เคเอฟซี (KFC)
เค เอฟ ซี ผู้นําในธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วน (QSR) ของประเทศไทย ซึงร้ านสาขาภายใต้ การบริ หารงาน
ของ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด มีจํานวน Œz† สาขา ซึงคิดเป็ นร้ อยละ ‡y จากจํานวนร้ านทังหมด ส่วน
ร้ านทีเหลืออยูใ่ ต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท ยัม ไทยแลนด์ (บริ ษัทเจ้ าของแฟรนสไชส์)
เคเอฟซีมีความมุง่ มันทีจะเป็ นร้ านอาหารทีดีทีสุดในประเทศไทย ภูมิใจในผลิตภัณฑ์อาหารทีเราส่งมอบให้ กบั ผู้บริ โภค
ไก่ทอดทีคลุกเคล้ าด้ วยเครื องเทศสูตรลับเฉพาะและปรุ งสุกทีร้ านด้ วยพนักงานทีผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ วเป็ นอย่างดี
ในทุกสาขา นอกจากนียังมีการคิดค้ นและพัฒนาเมนูทีหลากหลาย ประกอบด้ วย เบอร์ เกอร์ ข้ าว ของว่าง เครื องดืม
และไอศกรี ม ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ในราคาทีคุ้มค่า และเหมาะกับวิถีชีวิตในปั จจุบนั
รวมทังมีการเพิมช่องทางการบริ การการสังอาหารออนไลน์เพือตอบสนองต่อชีวิตและไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคในสังคม
เมืองมากขึน
ในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของสังคมไทย เคเอฟซียงั มีการจัดโครงการ KFC Seven Shoot ซึงเป็ นการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนระบบลีกทีใหญ่ ทีสุดในประเทศไทย ทีเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนอายุระหว่าง xŒ-xS ปี ได้ แสดงความสามารถ
ทางด้ านกีฬา และมีการช่วยเหลือและมอบโอกาสชีวิตทีดีให้ กบั เยาวชนในถินทุรกันดารผ่านการสนับสนุนโครงการ
เกษตรเพืออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อันเป็ นกิจกรรมทีส่ง
ประโยขน์ นานับ ประการแก่ เยาวชนไทย นอกจากจะช่ วยให้ เด็ ก ๆได้ อิ มท้ อ งระหว่างที เรี ย นหนัง สือ แล้ ว ยัง ช่ ว ย
เสริ มสร้ างการมีโภชนาการทีดีให้ กบั เยาวชนอีกด้ วย
3)
อานตี < แอนส์ (Auntie Anne’s)
ผู้นําในตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ยังคงความแข็งแกร่ งของ แบรนด์อย่างต่อเนือง ในปี ŒSS› นี อานตี
แอนส์ มีจํานวนสาขาทังสิน x‡Œ สาขา ซึงถือเป็ นประเทศทีมีจํานวนร้ าน อานตี แอนส์ มากเป็ นอันดับ Œ ของอานตี
แอนส์ ทัวโลกรองจากสหรัฐอเมริ กา
ในปี ŒSS† อานตี แอนส์มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุม่ อาทิ Pretzel
berry pretzel wrap pretzel pop ภายใต้ แนวคิดเข้ าใจความรู้สกึ ทุกโอกาส (Feeling You) นอกจากนียังมีการขยาย
ช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิมขึน เช่น delivery catering พร้ อมทัง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทีมี
ประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนือง การจัดโปรโมชันร่ วมกับพันธมิตรเพือขยายฐานลูกค้ า การจัดกิจกรรม
เพือสังคมกับกลุม่ สมาชิกเพือสร้ างความผูกพันกับแบรนด์
4)
เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
เปปเปอร์ ลันซ์ ร้ านอาหารสเต๊ กจานร้ อนสไตล์ญีปุ่ น ในปี ŒSS› เปปเปอร์ ลันซ์ มีจํานวนร้ านสาขาทังสิน x† สาขา
โดยเปิ ดสาขาใหม่ ‡ สาขา
ในปี ทีผ่านมา เปปเปอร์ ลันซ์ ได้ ปรับเปลียนเมนูใหม่ในช่วงกลางปี โดยได้ ปรับคุณภาพของเมนูอาหารหลัก ทีใช้ เนือวัว
มาใช้ เนือวัวคุณภาพเยียม เลียงด้ วยข้ าวโพด นําเข้ าจากอเมริ กา xzz% ในเมนูเกือบทุกเมนู เช่น ข้ าวเปปเปอร์ เนือ สุกี
ยากีเนือ พร้ อมทังเพิมเมนูใหม่ๆ สําหรับแฟนพันธ์ แท้ เนือ US เช่น ข้ าวเปปเปอร์ จมั โบ้ เนือ ทีมีปริ มาณเนือมากเป็ น Œ
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เท่าของเมนูปกติ พาสต้ าเนือ และยังนําเอาเมนูชีสซีออมเล็ต ซึงเป็ นเมนูยอดฮิต และขายดีมากมาบรรจุในแกรนด์เมนู
ใหม่ในปี ŒSS† ด้ วย นอกจากนัน เปปเปอร์ ลนั ซ์ยงั ได้ ตอกยํา ความเป็ นแบรนด์ทีส่งมอบอาหารคุณภาพเยียม ในราคา
ทีคุ้มค่า ซึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ า วัยรุ่ น และวัยทํางานตอนต้ น อย่างต่อเนือง ด้ วยโปรโมชันสําหรั บนักเรี ยน ในชุด
“Student Meal” และโปรโมชันสําหรับวัยทํางาน “Happy Lunch Special” และเมนูโปรโมชันรสชาดแบบไทยๆ ได้
นําเสนอเมนู ข้ า วเปปเปอร์ ต้ มยํา หมู/ซี ฟ้ ูด พาสต้ าซี ฟ้ ูดต้ มยํ า นอกจากนี ในส่วนของการสร้ างภาพลักษณ์ และ
ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ ก็ได้ มีการทําอย่างต่อเนืองผ่านการร่ วมโปรโมชันกับพันธมิตรทางด้ านการค้ าต่างๆ การทํา
กิจกรรมกับลูกค้ าผ่านทางเฟสบุ๊ค, การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือออนไลน์อย่างต่อเนืองตลอดปี
5)
ชาบูตง (Chabuton)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด เปิ ดตัวแบรนด์ ชาบูตง (CHABUTON) "ราเมนต้ นตํารับจากญีปุ่ น โดยสุดยอด
เชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี ยน" เจ้ าแรกในประเทศไทย เมือวันที x‡ มีนาคม ŒSS‡ ทีผ่านมา
ราเมนสุดอร่ อยนี มีต้นกําเนิดจาก มร. ยาสุจิ โมริ ซึมิ เชฟราเมนชือดังทีบรรจงเสิร์ฟราเมนทุกชามด้ วยสุดยอดแห่ง
คุณภาพ และความอร่อย จนได้ รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี ยน (TV Champion) และยังเป็ นราเมนเจ้ า
แรกและเจ้ าเดียวทีได้ รับเกียรติตีพิมพ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN Guide LA. ซึงเป็ นนิตยสารแนะนํา
แหล่งท่องเทียว ทีนิยมมากในสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี มร. ยาสุจิ โมริ ซมึ ิ ยังได้ สมญานามว่า “ผู้เป็ นเลิศ ทางด้ านการ
ทําราเมน” จากงาน †th Tokyo One Week Ramen Grand Prize
ชาบูตง พร้ อมเสิร์ฟเมนูราเมนต้ นตํารั บให้ เลือกลิมลองถึง š แบบ คือ Tonkotsu Ramen (เส้ นราเมนในนําซุป
กระดูกหมูรสเข้ มข้ น), Shio Tonkotsu Ramen (เส้ นราเมนในนําซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม), Shoyu Ramen (เส้ นรา
เมนในนําซุปซีอิžวญีปุ่ นหอมกรุ่ น) และ Shoyu Zaru Ramen (เส้ นราเมนเย็นญีปุ่ นสไตล์ดงเดิ
ั ม กับซอสซารุ ร้อนทีปรุ ง
ž
จากซีอิžวญี ปุ่ นแสนอร่ อย) นอกจากนียังมีท๊อปปิ งหลากชนิดทีให้ เลือกทานคู่กับราเมน ตบท้ ายความอร่ อยด้ วยขนม
หวาน ทีทางร้ านพร้ อมเสิร์ฟให้ ได้ ลมลองกั
ิ
น
ชาบูตง เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที สยามสแควร์ ซอย ‡ ซึงคาดว่าในปี ŒSS› จะขยายสาขาไปตามศูนย์การค้ า และ
แหล่งธุรกิจต่างๆ เพือให้ ทกุ คนได้ ลมลองราเมนต้
ิ
นตํารับจากญีปุ่ น โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี ยน
ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การ xy สาขา
6)
โคล สโตน ครีมเมอรีK (Cold Stone Creamery)
โคล สโตน ครี มเมอรี (Cold Stone Creamery) ไอศกรี ม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์ พรี เมียมรายแรกของอเมริ กา ทีมี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว ทังรสชาติ เ ข้ ม ข้ น สไตล์ อ เมริ กัน และลี ล าการเสิร์ ฟ ไอศกรี ม ที ไม่ เ หมื อ นใคร ทํ า ให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จอย่างงดงามสร้ างชือเสียงไปทัวโลก ทางบริ ษัทฯ ได้ นํา โคล สโตน ครี มเมอรี มาเปิ ดสาขาแรกในประเทศ
ไทย เมือวันที 14 มีนาคม 2553 ทีศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ สําหรับปี 2559 โคล สโตน ครี มเมอรี มีการเติบโตของ
รายได้ สงู ขึนจากปี ทีผ่านโดยมีร้านรวมทังสิน 18 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิมมากขึน
พร้ อมทัง ได้ วางกลยุทธ์หลายด้ านในการพัฒนาแบรนด์ ทังด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าที
มีหลากหลายมากขึน และอิงกับกระแสในเทศกาลต่างๆ เช่น Ice Cream Moon cake ไอศกรี มทีมีรูปลักษณ์เป็ นขนม
ไหว้ พระจันทร์ สอดไส้ ,เทศกาลแห่งความรัก,เทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่ และอีกๆหลายเทศกาล นอกจากนียังได้
ริ เริ มกลยุทธ์ ใหม่โดย มีการพัฒนาสินค้ าในรู ปแบบ โคนไอศกรี ม (Cone) ในราคาทีคุ้มค่าแนะนํากับผู้บริ โภคโดย
มุง่ หวังให้ เกิดการทดลองจากกลุม่ ลูกค้ าใหม่ทียังไม่เคยทดลองเข้ ามาทดลอง ขณะเดียวกัน ก็ได้ มีการปรับกลยุทธ์ ใน
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การเข้ าถึงผู้บริ โภคมากขึนเพือสร้ างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออก บู๊ท (booth) ในตึกสถานทีทํางาน (office
buildings) ต่างๆ ทีมีพนักงานจํานวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special events) เช่น งานรับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัยหลักๆทังของรัฐ และเอกชน เป็ นต้ น ซึงทังกลยุทธ์ ทงสองนี
ั
ถือได้ ว่าสามารถผลักดันทําให้ แบรนด์ โคล
สโตน ครี มเมอรรี เป็ นทีรู้ จัก และชืนชอบในรสชาติหลังเกิดการทดลอง และสามารถเพิมจํานวนลูกค้ าให้ กบั แบรนด์
อย่างมากซึงได้ รับการตอบรับทีดีจากลูกค้ า นอกจากนียังเน้ นการทําการตลาดผ่าน Social Network Marketing เพือ
สร้ างประสบการณ์ ร่วมกับ แบรนด์ ในรู ปของเกมส์ออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพือสร้ างความผูกพัน
ระหว่างลูกค้ ากับแบรนด์ (Customer Engagement)
Z)
เดอะ เทอเรส (The Terrace)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ได้ ทําการซือลิขสิทธิ˜ เครื องหมายการค้ า “เดอะ เทอเรส” มาบริ หารงานภายใต้
CRG ในปี ŒSS‡ ซึงมีสาขาทังสิน – สาขาภายในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล โดย CRG ได้ มีการพัฒนาแบรนด์ ด้ วย
การปรับเปลียนภาพลักษณ์, โลโก้ , ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต้ แนวคิด “Feel the Greenery”
(สัมผัสความรู้สกึ แห่งโลกสีเขียว)
ในปี ŒSS† มีอตั ราการเติบโตของรายได้ สงู กว่าปี ทีผ่านมาถึงร้ อยละ y.x ณ ปั จจุบนั มีจํานวนร้ านทีเปิ ด
ให้ บริ การแล้ วทังสิน xš สาขา ซึงมีความหลากหลายทังสาขาทีให้ บริ การแบบ Full Service, Café & Restaurant,
Counter Service ให้ บริ การอาหารกล่องแบบเสิร์ฟอุ่นร้ อน, ร้ านทีเปิ ดให้ บริ การใน Foodloft และ Food & ซุ้ม Snack
เปิ ดให้ บริ การที Aqua Park สวนนํา เซ็นทรัล บางนา ด้ วยบริ การอาหารปรุงสดใหม่
ในปี ทีผ่า นมาเดอะ เทอเรส ได้ สร้ างกิ จ กรรมต่าง ๆ ในการพัฒ นาแบรนด์ อ ย่า งต่อ เนื อง จัด ทํา เมนู
แคมเปญแนะนําเมนูยอดนิยมของเดอะเทอเรส และพัฒนาเมนูมากขึนเพือสร้ างความแปลกใหม่และรองรับไลฟ์
สไตล์ของผู้บริ โภค อาทิ “The Charms of Delicious” ด้ วยการคัดสรรวัตถุดิบและความละเอียดอ่อนในการปรุ ง
อาหารเพือให้ ได้ มาซึง มนต์เสน่ห์ของความอร่ อย, อิมอร่ อยกับเมนูเลิศรสรับลมร้ อนกับชุด “Summer Party” ,
เพลิดเพลินในช่วงเวลาพิเศษกับหลากหลายเมนูซีฟ้ ูด (Seafood Party), อิมอร่ อยถึงเครื องสไตล์อาหารไทยใน
“Variety Thai Foods” และส่งท้ ายด้ วยชุดเมนู “Celebration with Tasty Thai Foods” เลิศรสกับอาหารไทยร่ วม
สมัย นอกจากนี ยังเพิมช่องทางเพือให้ ผ้ บู ริ โภคได้ อิมอร่อยในรู ปแบบอาหาร Chilled Foods และ Daily Fresh ซึงมี
จําหน่ายทีร้ าน Family Mart ทังนีทาง เดอะ เทอเรสยังมีการสร้ างการรับรู้ ของแบรนด์ (Brand Awareness) โดย
มุง่ เน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ของร้ านอาหารไทยภายใต้ คอนเซปต์ “Feel Greenery Feel The Terrace” ทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ ผ่านการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายช่องทาง อาทิ รายการสกู๊ปแนะนําร้ านอาหารในทีวี
เคเบิลทีวี สือออนไลน์ตา่ งๆ การจัดกิจกรรมรับประทานอาหารของนักกีฬาดาวรุ่งและแฟนคลับภายในร้ าน การร่ วม
โปรโมชันกับพันธมิตรทางการค้ าต่างๆ เพือเพิมฐานลูกค้ าอย่างต่อเนืองตลอดปี
[)
โยชิโนยะ (Yoshinoya)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด เปิ ดตัวแบรนด์ "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เมือวันที Œ† สิงหาคม ŒSSš ณ
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว โยชิโนยะ “สุดยอดต้ นตําหรับข้ าวหน้ าเนือและข้ าวหน้ าญีปุ่ น” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้ า
เนือหรื อทีรู้จกั กัน ”กิวด้ ง” ซึงเป็ นข้ าวหน้ าเนือทีเก่าแก่ทีสุดในประเทศญีปุ่ น ซึงถือกําเนิดขึนมาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ.
x†›› ในปั จจุบนั มีสาขาทัวโลกมากกว่า x,yzz สาขา ใน xx ประเทศ คือ ญี ปุ่ น, อเมริ กา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ ,
ฟิ ลปิ ปิ นส์, ไต้ หวัน, ฮ่องกง, เวียดนาม, กัมพูชา, มาลาเซีย และประเทศไทยในปี ŒSS› มีร้านโยชิโนยะรวม xS สาขา
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โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุงเทพแล้ วยังมีการขยายไปในหัวเมืองใหญ่ด้วยเช่น นครปฐม เชียงใหม่ ชลบุรี เป็ น
ต้ น โยชิโนยะ ได้ มีการนําเสนอเมนูตา่ งๆเพิมขึน เช่น เมนูชดุ ปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมนู สุกีหม้ อไฟญีปุ่ น
(Sukinabe) เพือตอบสนองรสชาติของผู้บริ โภคชาวไทย ตลอดจนการจัดเมนูชุดโปรโมชันต่างๆทีเน้ นความคุ้มค่า
ตลอดจนการจัด เพือดึงดูดลูกค้ าให้ เกิ ดการทดลอง นอกจากนี โยชิ โนยะได้ จัดให้ มีการบริ การจัดส่งนอกสถานที
(Delivery service) เพือบริ การเพิมความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ ามากขึน
\)
โอโตยะ (Ootoya)
โอโตยะเป็ นแบรนด์อาหารญีปุ่ นในระดับพรี เมียมภายใต้ แนวคิด Home Cooking Japanese Restaurant (อาหาร
ญีปุ่ นสไตล์โฮมเมด) ทีมีปรัชญาในการดําเนินงาน คือ เรามุ่งมัน ทีจะส่งเสริ ม ให้ ทกุ คนมีสขุ ภาพจิต และร่ างกายที
สมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่านการนําเสนออาหารและบริ การทีดี เพือประโยชน์สูงสุดของลูกค้ าและเพือ การพัฒนา
มนุษยชาติ ส่วนรวม โอโตยะมีสาขาในญีปุ่ นมากกว่า 300 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า 60 สาขา เช่น
ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้ หวัน จีน อเมริ กา ในปี ŒSS† โอโตยะได้ มีการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดย
เพิมเมนูใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างหลากหลาย โดยยังคงรักษามาตรฐานและรสชาติจากประเทศญีปุ่ น เพือตอกยําความเป็ น
ร้ านอาหารญีปุ่ นทีมีความเป็ นญีปุ่ นแท้ ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสือสารถึงกลุม่
ผู้บริ โภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้ า ป้ายโฆษณา
ดิจิตอล วิทยุ และโซเชียล มีเดีย การทํากิจกรรมร่ วมกับพันธมิตรรายใหญ่ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ร่วมกับ AIS และ
เดอะวัน การ์ ด เป็ นต้ น ทังนีเพือเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขวางครอบคลุมยิงขึน นอกจากนียังมีการขยาย
ร้ านอาหารเพิมทังในกรุ งเทพและเมืองใหญ่เพือเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ ามากขึนด้ วย ปั จจุบนั ร้ านโอโตยะในประเทศไทยมี
สาขารวมทังหมด 45 สาขา และยังมีแผนการขยายอย่างต่อเนือง นอกจากนียังมีการขยายการบริ การส่งอาหารถึง
บ้ าน (Home Delivery) ให้ ครอบคลุมทังในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ให้ มากขึน
1])
เทนยะ (Tenya)
เพือเป็ นการตอบสนองความต้ องการของตลาดและผู้บริ โภคอาหารญีปุ่ น บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด ได้
สิทธิ˜แต่ผ้ เู ดียวในการนําแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญีปุ่ นเข้ ามาบริ การผู้บริ โภคชาวไทยโดยเปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เมือวันที xx ตุลาคม ŒSS– เทนยะเป็ นผู้นําในตลาดด้ านอาหารประเภทข้ าวหน้ าเทมปุระ
(Tendon) และเป็ นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึงจากประเทศญี ปุ่ น ปั จจุบนั มีสาขากว่า xy† สาขาในโตเกี ยวและ
จังหวัดใกล้ เคียง จุดเด่นของเทนยะอยู่ทีคุณภาพของวัตถุดิบทีคัดสรรมาอย่างดี กรรมวิธีการปรุ งและการทอดทีมี
มาตรฐาน นอกจากนีเทนยะ ยังมีการนําเข้ าวัตถุดิบหลักจากประเทศญีปุ่ น เพือหวังส่งมอบรสชาติแบบต้ นตํารับแท้
อาทิ เช่น เส้ นอุด้ง เส้ นโซบะ หอยเชลล์ รวมถึง ซอสทาเระ สูตรลับจากโตเกียว ทีทําให้ ข้าวหน้ าเทมปุระของเทนยะ
อร่อย แตกต่างเหนือใคร
เทนยะเป็ นแบรนด์ทีมีชือเสียงในญีปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิงในโตเกียว ในเรื อง “เทนด้ ง” หรื อข้ าวหน้ าเทมปุระ และจาก
การใช้ วตั ถุดิบชันเยียม ทําให้ เทมปุระมีความสด กรอบอร่อย ทําให้ เทนยะมียอดขายเป็ นอันดับ x ในประเทศญีปุ่ น ใน
segment ของ ข้ าวหน้ าเทมปุระ
เทนยะ ประเทศไทย ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การแล้ ว š สาขา ทีเซ็นทรัล พลาซาบางนา และ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
สยามสแควร์ วัน และเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต และจะมีแผนในการเปิ ดร้ านเพิมในปี ŒSS› อย่างต่อเนืองต่อไป
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11)
คัตสึยะ (Katsuya)
ในปี นี ทางบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด ได้ ทําการแนะนําแบรนด์อาหารญี ปุ่ นใหม่แก่ผ้ ูบริ โภค โดยได้ รับ
สิทธิ˜แต่เพียงผู้เดียวสําหรับแบรนด์ “คัตสึยะ” ต้ นตํารับ ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง อันดับ x จากประเทศญีปุ่ น คัตสึยะเป็ น
ร้ านข้ าวหน้ าหมูทอดสไตล์ญีปุ่ น ทีเป็ นผู้นําในร้ านประเภทบริ การด่วนในประเทศญีปุ่ น การันตีด้วยจํานวนมากกว่า
‡‡z สาขาทัวประเทศญีปุ่ น
คัตสึยะเปิ ดสาขาแรกทีสยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม ŒSSy และขยายสาขาอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั มีทงหมด
ั
xx
สาขา ด้ วยกระแสความนิยมอาหารญีปุ่ นทีเติบโตอย่างต่อเนืองเฉลียปี ละ xS%-Œz% นัน เชือว่า คัตสึยะ จะเป็ นแบ
รนด์ทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์ ทังกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา วัยทํางานตอนต้ น และกลุ่มครอบครัว โดย คัตสึยะ จะมี
จุดเด่นเรื องความคุ้มค่า (Value for Money) อิม คุ้ม ในราคาทีคุ้มค่า ด้ วยวัตถุดิบทีมีคณ
ุ ภาพและปรุ งด้ วยกรรมวิธีที
พิถีพิถนั ตามสูตรตันตํารับแท้ ๆ มาตรฐานจากประเทศญีปุ่ น
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
CRG ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิต และจํ าหน่ายอาหาร ผ่านรู ปแบบของสาขาจํานวน †zx แห่ง ทําให้ ไม่
สามารถวัดกําลังการผลิตได้ โดยตรง ดังนัน กําลังการผลิตรวม จึงขึนอยูก่ บั ยอดขายหรื อปริ มาณของลูกค้ าทีเข้ ามาซือ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี
วัตถุดิบและแหล่งทีมา
วัตถุดิบในการผลิตของ CRG แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบทีเป็ นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ ไก่สด ผัก ผลไม้ มันฝรั งแช่แข็ง ไก่แปรรู ปแช่แข็ง ชี ส ไส้
กรอก ผักแช่แข็ง อาหารทะเลเป็ นต้ น
2. วัตถุดิบอืน ๆ ได้ แก่ แป้ง เครื องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรู ป กาแฟ นําตาล บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น
ทีมาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
1. แหล่งทีมาภายในประเทศ ได้ แก่ ไก่สด ไส้ กรอก แป้ง นํามันปาล์ ม ข้ าวสาร ครี มสด ผัก ผลไม้ นําตาล
ส่วนประกอบทีใช้ แต่งหน้ าไอศกรี ม (Topping) สินค้ าประเภทเครื องดืม และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อย
ละ 94.9 ของวัตถุดิบทังหมดโดยประมาณ
2. แหล่งทีมาจากต่างประเทศโดยนําเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝรังแปรรู ปแช่
แข็ง มันบด เนือวัวนําเข้ า เครื องเทศ เนยแข็ง เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 5.1 โดยประมาณ

วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี
1. Mister Donut: มีวตั ถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันสําหรับทอด ฟิ ลลิง และ ช็อคโกแลตโค้ ทติง สังซือจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ โดยบางส่วนต้ องใช้ วตั ถุดิบทีนําเข้ าจากต่างประเทศ
2. KFC: มีวตั ถุดิบหลักคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและนํามันสําหรับทอด ซึงสังซือจากผู้ผลิตภายในประเทศหลาย
ราย ส่ว นวัต ถุดิ บ ที ต้ อ งนํ าเข้ า จะประกอบไปด้ ว ย เครื องเทศ และมัน ฝรั งแปรรู ป แช่ แ ข็ ง ตามสูต รและ
มาตรฐานเฉพาะของ KFC
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3. Auntie Anne’s: มีวตั ถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซึงต้ องซือตรงจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
4. Pepper Lunch: มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ หมู ไก่ ปลาสด ข้ าว ซอส สังซือจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนือวัว
ปลา และเครื องปรุงรสบางประเภทต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ
5. Cold Stone Creamery: มีวตั ถุดิบหลักคือไอศกรี ม ซึงสังผลิตจากโรงงานในเครื อ(CRGM) โดยวัตถุดิบทีใช้
ในการผลิตนัน ต้ องนําเข้ าจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพือให้ เป็ นไปตามสูตรมาตรฐานของ
แบรนด์ Cold Stone Creamery
6. Chabuton: มีวตั ถุดิบหลักคือ เส้ นบะหมี และ หมูชาชู สังซือจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของนําซุป
สังซือหัวเชือจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
7. The Terrace: มีวตั ถุดิบหลักคือ ข้ าว เนือ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ นํามันพืช สังซือจากผู้ผลิตหลายราย
ในประเทศไทย
8. Yoshinoya: มีวตั ถุดิบหลักคือเนือวัวชนิดพิเศษ ซึงต้ องนําเข้ าจากในต่างประเทศ ส่วนข้ าว เนือหมู ไก่และผัก
ชนิดต่างๆสังซือจากผู้ผลิตภายในประเทศ
9. Ootoya: มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุ งรสบางชนิดต้ องนําเข้ าจากเจ้ าของแฟ
รนไชส์ในต่างประเทศ
10. Tenya: มีวตั ถุดิบหลักคือ กุ้ง สังซือจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุ งรสบางชนิดต้ องนําเข้ าจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศ
11. Katsuya: มีวตั ถุดิบหลักคือ หมู สังซือจากผู้ผลิตในประเทศไทย
คลังสินค้ าและการจัดส่งวัตถุดิบ
CRG ได้ มีระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ า และการกระจายสินค้ าและวัตถุดิบเข้ าสูส่ าขา โดยมอบหมายให้ DHL
เป็ นผู้บริ หารคลังสินค้ า ทําหน้ าที รับสินค้ า, จัดเก็บสินค้ า, จ่ายสินค้ าให้ สาขาตามเอกสารใบเบิก, ควบคุมอายุสินค้ า
ภายในคลัง ซึงช่วยลดปริ มาณงาน และความซําซ้ อนของการทํางาน อีกทังยังช่วยลดต้ นทุนค่าขนส่งอีกด้ วย
การผลิต
ขันตอนการผลิตอาหารของ CRG แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การผลิต ณ จุดจําหน่าย
2. การผลิตจากโรงงาน (โรงงานผลิตไอศกรี ม ภายใต้ บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด)
ขันตอนการผลิตของแต่ละแบรนด์ อยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขันตอน ของผู้ให้ สิทธิในแต่
ละแบรนด์ โดยมีการฝึ กอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างสมําเสมอ เพือให้ มันใจได้ ว่า
ผลิตภัณฑ์ทีส่งมอบให้ กบั ลูกค้ าได้ คณ
ุ ภาพเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวประเทศ
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและการกําจัดของเสีย
เรื องผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม CRG มีนโยบายในการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทีสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยไม่มีการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทโฟม ยกเว้ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทีต้ องใช้ เพือเก็บความเย็นเท่านัน
วิธีการกําจัดของเสียหรื อวัตถุดิบทีเหลือใช้ จากการผลิต ทุกๆ ร้ านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อนําทิงและถังดัก
ไขมันก่อนทีจะระบายนําสูท่ ่อระบายนําเพือไม่ให้ เกิดผลกระทบใดๆต่อสิงแวดล้ อม นอกจากนีวัตถุดิบทีเหลือใช้ จาก
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การผลิตบางชนิด เช่น นํามันก็จะนํามาจําหน่ายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายอืนเพือนําไปใช้ ในการผลิตสินค้ าอืนๆ ต่อไป
เช่น สบู่ ไบโอดีเซล โดยมีข้อกําหนดว่า ผู้ซือนํามันเก่าจะต้ องมีเอกสารตัวจริ ง รับรองว่านํานํามันเก่าไปขายต่อให้
โรงงานใด และ CRG ได้ ตรวจสอบการซือ-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุม่ ตรวจ 2-3 เดือนต่อครังจากการขอตรวจ
เอกสารการซือขายจากโรงงานผู้ซือปลายทาง เพือป้องกันไม่ให้ นํามันเหล่านีไปสูต่ ลาดผู้บริ โภค
สําหรับนําเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรี ม ทีโรงงาน บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด จะถูกส่งเข้ าระบบ
บําบัดนําเสียทีออกแบบโดยใช้ วิธีกําจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้ วย Activated Sludge Process ซึง
สามารถรับนําเสียได้ ถึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากนันนําเสียทีผ่านกระบวนการบําบัดแล้ ว จะถูกส่งเข้ าไปยังระบบ
บําบัดนําเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนทีจะปล่อยลงสูล่ าํ นําสาธารณะต่อไป
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทได้ กล่าวถึงปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทไว้
ในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งยังอาจมีความไม่แน่นอนอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ ในขณะนี ้ ดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ เสียควรพิจารณา
ปั จจัยเสีย่ งอื่นๆนอกเหนือจากที่แสดงไว้ ในเอกสารนี ้ด้ วย
3.1

ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก

ธุ ร กิ จ โรงแรมเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ท าให้ เ กิ ด ความผัน ผวนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เช่นปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และการชุมนุมทางการเมือง ปั ญหาการก่อการร้ าย ปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหาเศรษฐกิจตกต่า ตลอดจนความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งล้ วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวทังในและต่
้
างประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษัทเชื่อว่าการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ กระจายทาเลที่ตงของ
ั้
โรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงมุง่ เน้ นขยายธุรกิจด้ านการรับบริ หารโรงแรมมากขึ ้น ประกอบ
กับความสามารถในการบริ หารค่าใช้ จ่าย การปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทังการร่
้
วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เช่น สายการบินและบริ ษัทนาเที่ยว ซึง่ สามารถช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยลบดังกล่าวได้ พอสมควร
ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริ การด่วนนันอาจได้
้
รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้ หวัดนก
(Avian Influenza หรื อ Bird Flu) อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผา่ นมา การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อ ยอดขายของบริ ษั ท ในระยะแรกเท่า นัน้ เมื่ อ ผู้บ ริ โ ภคได้ รั บ ข้ อ มูลข่ า วสารที่ ถูก ต้ อ ง ผลกระทบนี ก้ ็ ได้ ลดลง
นอกจากนัน้ การที่ธุร กิ จอาหารและธุรกิ จ อาหารบริ การด่วนมีป ระเภทอาหารที่แตกต่างกัน มากกว่า 10 แบรนด์
ประกอบด้ วยอาหารหลักและอาหารเบาและมีการกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื ้นที่ทงในกรุ
ั้
งเทพฯ
ปริ มณฑล และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปั จจัยภายนอกดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงเน้ นให้ ความสาคัญเรื่ องการวิจัยและพัฒนา ทังทางด้
้
านผลิตภัณฑ์ การ
บริ การ และช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3.2

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการแข่ งขันทางธุรกิจ

ธุร กิ จ โรงแรมเป็ นธุร กิ จ ที่มี ก ารแข่ง ขันสูง มาโดยตลอด ซึ่ง มี สาเหตุ ม าจากการเพิ่ มจ านวนของโรงแรม
โดยเฉพาะระดับกลาง และ ระดับบน ซึง่ เป็ นโรงแรมในระดับกลุม่ เดียวกับโรงแรมของบริ ษัทเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ เกิด
การแข่งขันด้ านราคามากขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ประกอบการเดิมได้ มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ ้น ปั จจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ และกาไรของบริ ษัทบ้ าง อย่างไรก็ดี บริ ษัทมองว่า การเติบโตของอุปสงค์ ในช่วงปี ที่
ผ่านมา และแนวโน้ มการเติบโตในอนาคต ก็จะยังสามารถทาให้ บริ ษัทมีการเติบโตรายได้ ได้ อย่างเหมาะสม
ในส่วนของธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริ การด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง มาโดยตลอด เพราะ
มีคแู่ ข่งรายใหม่เข้ ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิจอาหารเป็ นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้ าร่ วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับ
ต่า อีกทังยั
้ งมีสนิ ค้ าชนิดใหม่ซงึ่ เป็ นทางเลือกใหม่ของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ
กาไรของบริ ษัทได้
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ ้นมาโดยตลอด จึงได้ ให้ ความสาคัญด้ านการ
พัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้ นเรื่ องคุณภาพของการให้ บริ การเพื่อให้ แบรนด์เป็ นที่ยอมรับ
โดยมีทีมผู้บริ หารที่มีประสบการณ์สงู ในวงการธุรกิจร่วมอยู่ในทีมบริ หาร อีกทังบริ
้ ษัทยังให้ ความสาคัญในการวางแผน
การตลาดทังในส่
้ วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอาหาร
บริ การด่วน บริ ษัทได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ ามาใช้ ในการให้ บริ การเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ทนั สมัย รวมทังการขยายตลาดให้
้
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ส่งผลให้ ชื่อเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริ การด่วนเป็ นที่นิยมและได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภค
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เป็ นอย่างดี
3.3

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์

บริ ษั ท ย่อ ยด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารและอาหารบริ ก ารด่ ว นทัง้ หมดภายใต้ สัญ ญาแฟรนไชส์ จ ากผู้ใ ห้ สิ ท ธิ
(Franchisor) ในต่างประเทศ ทังนี
้ ้สัญญาแฟรนไชส์ต่า งๆนัน้ มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญา
ดังกล่าวครบกาหนดและผู้ให้ สิทธิ ในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรื อตกลงต่อสัญญาดังกล่าว
ภายใต้ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มค่า Initial Fee สาหรับการเปิ ดสาขาใหม่ของ
ร้ านอาหารและอาหารบริ การด่วนหรื อปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ อย่างมีนัยสาคัญ กรณี นีอ้ าจส่งผลให้ บริ ษัท
สูญเสียรายได้ จากการดาเนินธุรกิจอาหารบริ การด่วนภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์ไปทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในการรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ให้ สิทธิมาโดยตลอดและเตรี ยมพร้ อมในการ
เจรจาต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ลว่ งหน้ าก่อนที่สญ
ั ญาจะครบกาหนดในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทได้ ร่วมงาน
กันกับเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศมาเป็ นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริ หารงานแฟรนไชส์จนเป็ นที่
ยอมรับ ทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการต่อสัญญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด
3.4
ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่ วนอันเป็ น
ผลจากการต่ อสัญญาเช่ าพืน้ ที่ประกอบธุรกิจ
ช่องทางการจาหน่ายสาหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริ การด่วนที่ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย ทังในลั
้ กษณะ
ร้ านค้ าหรื อการตังเคาน์
้
เตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่
ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนดและบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับการต่อสัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื ้นที่เช่าที่มีศกั ยภาพหรื อหากผู้ให้ เช่า ตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไข
ที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ ้นจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญหรื อบริ ษัทย่อยอาจต้ องชาระ
ค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าหรื อค่าจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเป็ นจานวนมาก บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการสูญเสีย
รายได้ จากการดาเนินธุรกิจในพื ้นที่เช่าดังกล่าวไปทังหมดหรื
้
อบางส่วน
อย่างไรก็ตามพื ้นที่เช่าที่บริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาอยู่ในปั จจุบนั มีกาหนดอายุสญ
ั ญาที่แตกต่างกันตามอายุและ
วันที่เริ่ มทาสัญญาเช่าพื ้นที่แต่ละแห่ง ทาให้ เป็ นการกระจายความเสีย่ งได้ บางส่วน ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีกลยุทธ์
การขยายสาขาใหม่กระจายออกไปในทาเลที่หลากหลายอยู่ตลอด โดยเน้ นที่พืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและ
ความสามารถในการสร้ างก าไรเป็ นหลัก รวมทัง้ ยัง ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ การพิ จ ารณาต่อ สัญ ญาในพื น้ ที่ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนที่นา่ พอใจ โดยเริ่ มเจรจาต่ออายุสญ
ั ญาก่อนที่สญ
ั ญาดังกล่าวจะครบกาหนดในแต่ละคราว โดยที่บริ ษัท
ย่อยมีแบรนด์อาหารและอาหารบริ การด่วนที่เป็ นที่นิยมติดตลาดและได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภค ซึ่งสามารถดึงดูด
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ให้ ผ้ ูบ ริ โภคเข้ ามาซื อ้ สิน ค้ า และบริ ก ารอัน เป็ นปั จ จัยสาคัญ ในการบริ หารธุร กิ จ ศูนย์ การค้ า และห้ า งสรรพสิน ค้ า
ประกอบกับการที่บริ ษัทย่อยมีการเช่าพื ้นที่รวมกันขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นช่องทางการจาหน่ายอาหารและอาหารบริ การ
ด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ทาให้ บริ ษัทย่อยมักจะได้ รับการพิจารณาเป็ นลาดับต้ นๆ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจาก
ผู้บริ หารพื ้นที่เช่าในศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
3.5

ความเสี่ยงจากการต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว

ภายใต้ เ งื่ อ นไขของหุ้น กู้ ของบริ ษั ท และสัญ ญาเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง
กาหนดให้ บริ ษัทดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคานวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตร
มาสของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไว้ ในอัตราไม่เกิน 2:1 ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระดับ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.83 เท่า
3.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีรายได้ บางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้ รับจากผู้จองห้ องพักโรงแรมจาก
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรับจ้ างบริ หารโรงแรม ซึง่ ทางบริ ษัทได้ มีการตังอั
้ ตราค่าห้ องพักโดยพิจารณาจาก
อัตราแลกเปลีย่ นในแต่ละปี จากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นไว้ อีก
ทอดหนึ่ง รวมทังมี
้ รายจ่ายบางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee สาหรับการเปิ ดสาขาใหม่ของ
ร้ านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทังการสั
้
ง่ ซื ้อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทังรายได้
้
และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนที่
น้ อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ รวมและค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ตามลาดับ ซึ่ งอยู่ในระดับที่ไม่เกิดผล
กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็ นนัยสาคัญ นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่า
ผลการดาเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริ ษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้
โดยทัว่ ไป บริ ษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริ ษัทลงทุนเพื่อให้ เกิดการหักกลบ หรื อการป้องกัน ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่ นแบบธรรมชาติ (Natural Currency Hedging) ให้ ได้ มากที่สดุ
3.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัท ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยรวม 8,590 ล้ านบาท คิดเป็ น 61% ของหนี ้สินรวม โดย
หากอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ประมาณปี ละ 10 ล้ านบาท บริ ษัท และบริ ษัทในเครื อตระหนักถึงความเสีย่ ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว โดย
บริ หารจัดการความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยให้ เป็ นไปตามคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท เพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบคงที่ (Fixed
rates)

ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

3.8

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

บริ ษัทมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริ ษัทฯ โดยการกาหนดกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของ
บริ ษัทให้ มีความสอดคล้ องกับความเสีย่ งต่างๆที่บริ ษัทสามารถยอมรับได้
เรื่ องความพร้ อมทางธุรกิจ (Business Readiness) บริ ษัทฯมีการกาหนดแผนงานการขยายธุรกิจทังในและ
้
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลาง
การแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีการพัฒนาบุคลากรที่จาเป็ นทุกระดับ ในขณะที่การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของโครงการใหม่ๆจะดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทุก
กระบวนการ
การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ
เพิ่มเติมจากการลงทุนในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงิ นลงทุน ความสาเร็ จของโครงการ ภาระผูกพันที่เกี่ ยวเนื่องกับสัญญา การขอ
ใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริ ษัทมี
มาตรการในการควบคุม ดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่งรวมถึ งการศึก ษาข้ อมูลที่เ กี่ ย วข้ อ งทุก
กระบวนการในการประกอบธุรกิ จของแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้
บริ ษัทมีการจัดตังที
้ มงานเพื่อติดตามความเป็ นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนัน้ และ
สาหรับการลงทุนในประเทศที่บริ ษัทไม่เคยดาเนินธุรกิจมาก่อน บริ ษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านนโยบายร่ วม
ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรี ยนรู้การดาเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมัน่ ใจ
ในการดาเนินธุรกิจในประเทศนันๆ
้ เพียงพอ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในภายหลัง
3.9

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ

บริ ษัทมุง่ เน้ นตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานในแต่ละขันตอน
้
ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่า
ด้ วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากเหตุ
ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้ าและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทกุ ระดับตลอดจนทรัพย์สนิ ขององค์กรและทุกฝ่ าย
การสรรหาบุคลากรและการสร้ างความผูกพันกับองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศ
ตามนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่ าด้ วยการจ้ าง
งานของคู่แข่งทางธุรกิ จ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาปรั บโครงสร้ างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
ตลอดจนจัดตังที
้ มงานมีบทบาทหน้ าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทกุ ระดับขององค์กร
การบริ หารความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายการปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรับ
ความต้ องการที่จาเป็ นทางธุรกิจ จึงจาเป็ นต้ องสรรหาระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้ องตามกลยุทธ์ ทางธุรกิ จของบริ ษัทที่ม่งุ เน้ นความพร้ อมทางธุรกิ จและการเติบโตทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกันนีจ้ าเป็ นต้ องมี การคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการ
พัฒนาระบบที่นา่ เชื่อถือ
การบริ หารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารสถานการณ์ฉกุ เฉิน
เพื่อบริ หารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุ นแรงให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยั งมีการจัดทาแผนความ
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้ เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและองค์กรได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านันน้
้ อยที่สดุ เท่าที่จะสามารถบริ หารได้
ด้ า นอุบัติ ภัย อื่ น ๆ เช่ น ภัย ธรรมชาติ บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ การบริ ห ารจั ด การป้ องกั น และการกอบกู้
สถานการณ์ ในเชิงรุ ก โดยมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิการให้ ทุกสาขาใช้ ปฏิบตั ิ มีการฝึ กซ้ อมแผนปฏิบตั ิการตาม
กาหนด นอกจากนี ้ยังมีการกาหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสีย่ งเหล่านันอี
้ กด้ วย
3.10

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

บริ ษัทมุ่งเน้ นนโยบายการใช้ เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่กาหนด และการบริ หารความเสี่ยง
ตลอดจนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรั บได้ และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
บริ ษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริ หารต้ นทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้
เพื่อคงศักยภาพในการดาเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
และเข้ าซื ้อกิจการอื่น บริ ษัทมีการดารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้
บริ ษัทสามารถดารงสภาพคล่องและสารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้ มีความหลากหลาย และใช้ เครื่ องมือ
ทางการเงินในการระดมทุนอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ าที่ 5

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

4. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ทีสําคัญทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี (
1. ทีดิน
1.1 ทีดินทีใช้ ในการดําเนินงาน
บริษัท/บริษัทย่ อย
ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน)

2. บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรี สอร์ ท จํากัด

สถานทีตัง%

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 2559
(ล้ านบาท)

อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ทีดินขนาด 42 ไร่

เจ้ าของ

ดําเนินกิจการโรงแรม

775.0

อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ทีดินขนาด 24 ไร่

เจ้ าของ

ให้ เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม

7.8

ตําบลกะรน
อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ทีดินขนาด 41 ไร่

เจ้ าของ

ตําบลฉลอง (ราไวย์)
อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ทีดินขนาด 3 ไร่

สร้ างเป็ นส่วนซักรี ดของ
โรงแรม

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 1

นําสิทธิการเช่าทีดินมาผูกพันหรื อ
เป็ นประกันหนี (ให้ กบั ธนาคาร
ตามสัญญากู้เงิน วงเงิน 2,010
ลบ.
-

302.3

จํานองเพือคํ (าประกันการกู้ยมื เงิน
วงเงิน 1,600 ลบ.

23.7

-

ดําเนินกิจการโรงแรม

เจ้ าของ

ภาระผูกพัน

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

บริษัท/บริษัทย่ อย
3. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด

ทีดินขนาด 2 ไร่

4.

ทีดินขนาด 45 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

4.2

-

ทีดินขนาด 38 ไร่
ทีดินขนาด 1 ไร่
ทีดินขนาด 14 ไร่

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม
สร้ างเป็ นหอพักพนักงาน
สร้ างเป็ นโรงแรม

53.4
0.9
5.4

-

ทีดินขนาด 43 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.9

จํานองเพือคํ (าประกันการกู้ยมื เงิน
และโอดีวงเงิน 530 ลบ.

ทีดินขนาด 30 ไร่ 3
งาน 3.4 ตรว.

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

155.0

จํานองเพือคํ (าประกันการกู้ยมื เงิน
วงเงิน 1,000 ลบ.

อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ทีดินขนาด 13 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

236.5

จํานองเพือคํ (าประกันการกู้ยมื เงิน
วงเงิน 300 ลบ.

อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ทีดินขนาด 5 ไร่ 1
งาน 20 ตรว.

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงงาน
ผลิตไอศกรี ม

24.4

-

6.
7.

8.

อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล แม่ ส อดฮิ ล ล์
อําเภอแม่สอด
จํากัด
จังหวัดตาก
บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด
อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริ ษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด
อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
บริ ษัท เซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท จํากัด
ตําบลอ่าวนาง
อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี
บริ ษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด
อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

9. บริ ษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด
ธุรกิจอาหาร
1. บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด

ประเภท / ขนาด

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง
สร้ างเป็ นโรงแรม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เจ้ าของ

5.

สถานทีตัง%

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 2559
(ล้ านบาท)
54.7

1.2 ทีดินรอการพัฒนา
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 2

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

ทีดินขนาด 31 ไร่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เจ้ าของ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง
รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
76.5

ทีดินขนาด 81 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

119.2

-

ทีดินขนาด 4 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

81.4

-

ทีดินขนาด 4 ไร่ 1
งาน 50 ตรว.
ทีดินขนาด 15 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.4

-

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

58.7

-

ทีดินขนาด 60 ไร่ 3
งาน 32 ตรว.

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

88.6

-

บริษัท/บริษัทย่ อย

สถานทีตัง%

ประเภท / ขนาด

1. บริ ษัท เซ็นทรัลกระบีเบย์รีสอร์ ท จํากัด

อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี
อําเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี
อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

2. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด
3. บริ ษัท ทริ ปเปิ ลไนน์ เดคคอร์ จํากัด
4. บริ ษัท เอส.พี. เรี ยลตี ( พัทยา บีช จํากัด
5. บริ ษัท เอส.พี เรี ยลตี ( ลันตา บีช จํากัด
6. บริ ษัท เอส.พี เรี ยลตี ( หาดฝรัง รี สอร์ ท
จํากัด

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 3

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

2. สิทธิการเช่ า
บริษัท/บริษัทย่ อย

สถานทีตัง%

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)

ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จํ า กั ด
(มหาชน)

เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

การเช่า

ดําเนินกิจการโรงแรม

49.3

-

2. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด

เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

การเช่า

ดําเนินกิจการโรงแรม

152.0

3. Centara Maldives Pvt. Ltd.

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดําเนินกิจการโรงแรม

248.0

ตามสัญญากู้เงินกับธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ.
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด ตกลงจะไม่
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
ในสิทธิ การเช่าช่วงทีดิน รวมทัง( อาคารและสิง
ปลู ก สร้ าง โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ธนาคาร
-

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

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดําเนินกิจการโรงแรม

112.1

-

5. บริ ษัท โคซี โฮเต็ล จํากัด

ตําบลบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การเช่า

ดําเนินกิจการโรงแรม

4.4

-

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 4

ภาระผูกพัน

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

บริษัท/บริษัทย่ อย
ธุรกิจอาหาร
1. บริ ษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด

2. บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เนชั นแนล ฟู้ ด
จํากัด

สถานทีตัง%

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

ดําเนินกิจการผลิตและ
จําหน่ายไก่ทอด
“เคเอฟซี”
ดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์ โดนัท”
ดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายของว่าง
“อานตี ( แอนส์”
ดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายราเมน
“เทนยะ”
ดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายราเมน
“คัตสึยะ”
ดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายอาหารญีปุ่ น
“โอโตยะ”

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 5

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

13.1

(1)

3.6

(1)

5.5

(1)

0.5

(1)

0.6

(1)

18.5

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี (
ทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่ อย
ทีดิน (1)
ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร(1)(2)
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งติดตังและอุ
(
ปกรณ์สาํ นักงาน
เครื องใช้ ในการดําเนินงาน
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวม

อายุการใช้ งาน (ปี )
10 – 25 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญาเช่า
10 – 50 ปี
5 – 30 ปี
3 – 19 ปี
3 – 20 ปี
5 – 10 ปี
-

มูลค่ าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
2,410.8
336.8
10,555.8
2,896.6
838.0
436.3
631.7
76.6
365.3
18,547.9

(1) บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจํานองทีดิน และอาคารเพือคํ (าประกันการกู้ยมื เงินเป็ นวงเงินทังสิ
( (น 3,610 ล้ านบาท
(2) บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ให้ คํามันว่าตราบเท่าทีมีหนี (สิน (เงินกู้ยืมและโอดี) ค้ างชําระอยูก่ บั ธนาคารจะไม่จําหน่ายจ่ายโอนหรื อ
ก่อภาระผูกพันในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าในจํานวนเกินกว่าทีตกลงตามสัญญา โดยมิได้ รับคํายินยอมจากธนาคาร
บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกียวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 เรื องการรวมธุรกิจ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุน
การซื (อเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี (สินทีกําหนดได้ ณ วันทีเกิดรายการ อันมีผลทําให้ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 18,547.9 ล้ านบาท และ 18,915.5 ล้ านบาท ตามลําดับ

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 6

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสาร

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน มีดงั นี (
ทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่ อย
อายุการใช้ งาน (ปี )
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่า มีดงั นี (
ทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่ อย
สิทธิการเช่า

15 – 30 ปี

มูลค่ าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
433

อายุการใช้ งาน (ปี )
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า

ทรัพย์สนิ ทีไม่มีตวั ตนทีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริ ษัทย่อย มีดงั นี (
ทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่ อย
อายุการใช้ งาน (ปี )
ค่าลิขสิทธิ_ซอฟท์แวร์
ค่าสัญญาสิทธิ
ค่าสิทธิแรกเริมรอตัดบัญชี
รวม

10 ปี
10 ปี
10 ปี

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 7

มูลค่ ายุติธรรม ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
3,652

มูลค่ าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
607.6

มูลค่ าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 59
(ล้ านบาท)
62.4
124.0
177.2
363.6

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

สรุปสาระสําคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ธุรกิจโรงแรม
1.
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
1.1
สัญญา
เช่าช่วงทีดินและ/ หรื ออาคารสิงปลูกสร้ าง
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒ
ั นา จํากัด (“CID”)
ซึงเป็ นบริษัททีเกียวข้ องกัน และได้ ทําสัญญาเช่าทีดินและ/ หรื ออาคารกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571
อายุสญ
ั ญา
20 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
บริ ษัททําสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ซึงประกอบด้ วย อาคารโรงแรมโซฟิ เทลเซ็น
ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมชือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว) และส่วน
ปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้ อมทังทรั
( พย์สนิ ครุภณ
ั ฑ์ กับบริ ษัท เซ็นทรัลอินเตอร์
พัฒนา จํากัด (“ผู้ให้ เช่าช่วง”) โดยบริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน
การได้ สทิ ธิเช่าช่วง และค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปี ให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่าช่วงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ นจํานวนเงินรวม 2,556 ล้ านบาท นอกจากนี (
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าครุภณ
ั ฑ์ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ น
จํานวนเงินรวม 31 ล้ านบาท
ทรัพย์สนิ ทีเช่าทีบริษัทได้ ดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรื อก่อสร้ าง แก้ ไข
ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรื อสร้ างทดแทนทรัพย์สนิ เดิมตามสัญญานี ( ให้ ตก
เป็ นกรรมสิทธิ_ของ รฟท. ทันทีทีมีการดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็ จ นอกจากนี (
บริ ษัทต้ องส่งมอบครุภณ
ั ฑ์ทีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้ แก่ รฟท. เมือ
สิ (นสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้ งานในขณะนัน(
การยกเลิกสัญญา
เมือคูส่ ญ
ั ญาทําผิดเงือนไขของสัญญา
1.2
สัญญา
Service Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด
ระยะเวลาสัญญา
1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 สําหรับสัญญาปั จจุบนั
อายุสญ
ั ญา
1 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
ต่ออายุสญ
ั ญาทุก 1 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลทางธุรกิจและคําแนะนําต่างๆ อันเกียวกับการตัดสินใจที
เป็ นประโยชน์ โดยมีอตั ราค่าบริ การตามอัตราทีระบุในสัญญา
การยกเลิกสัญญา
เมือมีการทําผิดเงือนไขของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.
บริ ษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรี สอร์ ท จํากัด
สัญญา
เช่าทีดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สนิ ของโรงแรมรถไฟหัวหิน
คูส่ ญ
ั ญา
การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 8

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

ระยะเวลาสัญญา
การต่ออายุสญ
ั ญา

สรุปสาระสําคัญของสัญญา

3.

การยกเลิกสัญญา
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาสัญญา
การต่ออายุสญ
ั ญา

สรุปสาระสําคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

4.

15 มกราคม 2529 ถึง15 มกราคม 2559
สามารถต่อสัญญาออกไปได้ โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสทิ ธิทีจะต่อ
อายุสญ
ั ญาได้ อกี 2 ครัง( ๆ ละ 15 ปี โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งความจํานงกับผู้ให้ เช่า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันหมดอายุ
สัญญาแต่ละครัง(
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าตามจํานวนเงินทีระบุไว้ ในสัญญาเริ มตังแต่
( วนั ที 15
มกราคม 2529 นอกจากนี (บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขในสัญญาโดยนํา
หนังสือคํ (าประกัน ซึงออกโดยธนาคารเพือเป็ นการประกันแก่การรถไฟ
ภายใต้ เงือนไขของสัญญา บริษัทจะต้ องโอนกรรมสิทธิ_ในอาคารและสิงปลูก
สร้ างทีบริ ษัทเป็ นผู้จดั หาเพิมเติมรวมทังส่
( วนทีติดตังเพิ
( มให้ แก่การรถไฟ
เมือคูส่ ญ
ั ญาทําผิดเงือนไขของสัญญา
เช่าช่วงทีดินและอาคารในส่วนของโรงแรม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้ เช่าช่วง)
22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธันวาคม 2575
ภายใต้ เงือนไขทีผู้ให้ เช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้ เช่าตก
ลงให้ ผ้ เู ช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคูส่ ญ
ั ญาจะเจรจาเงือนไขและ
ราคาทีเหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เมือทําการตกลงได้ แล้ ว ผู้เช่าช่วง
ตกลงต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาทีเท่ากันหลังจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้
เช่าช่วงจะต้ องลงนามในสัญญาต่ออายุหรื อสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าช่วงทีดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวม
ธุรกิจไทย 4 เพือพัฒนาและใช้ ประกอบการดําเนินธุรกิจเกียวกับโรงแรมหรื อ
ธุรกิจอืนทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทต้ องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าและค่าเช่ารายปี ให้ แก่
กองทุนตลอดอายุของสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 1,188.75 ล้ านบาท ทังนี
( ( บริ ษัท
ได้ ชําระค่าเช่าล่วงหน้ าเมือลงนามในสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 275 ล้ านบาท
สําหรับส่วนทีเหลือจะถูกทยอยชําระคืนเป็ นรายปี
ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา
สัญญายกเลิกเมือสิ (นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเมือสัญญาเช่าหลักสิ (นสุดลง
หรื อผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา เมือผู้เช่าช่วงนําทรัพย์สนิ ทีเช่าไปให้ ผ้ อู ืน
เช่าช่วง หรื อจําหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรื อนําไปเป็ น
หลักประกันการชําระหนี (ให้ แก่บคุ คลอืน โดยผิดเงือนไขของสัญญา เว้ นแต่
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด
สัญญา
Rental Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (“CDS”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มิถนุ ายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สําหรับสัญญาปั จจุบนั
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อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญา

5.
5.1

5.2

30 ปี
CDS ตกลงเช่าส่วนหนึงของอาคารของบริ ษัท เพือใช้ ประกอบกิจการ
ศูนย์การค้ า โดยมีรายได้ รวมประมาณ 428 ล้ านบาท ตลอดอายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมือมีการ
ทําผิดเงือนไขของสัญญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”)
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “Mister Donut”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด และ Duskin Co., Ltd.
วันทีทําสัญญา
1 เมษายน 2541
อายุสญ
ั ญา
20 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Duskin Co.,Ltd. ให้ สทิ ธิใช้ เครื องหมายการค้ า ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิต และจําหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศ โดยกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละตามสัญญา และไม่มีข้อตกลงเรื องจํานวนสาขา
ขันตํ
( าทีต้ องเปิ ดในแต่ละปี
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทเลิกกิจการ หรื อเมือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงละเมิดข้ อตกลง
ในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “เค เอฟ ซี”
สัญญา
International Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับบริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์
เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ Tricon International (Thailand)
Co., Ltd.)
วันทีทําสัญญา
วันทีเปิ ดของแต่ละสาขา
อายุสญ
ั ญา
แต่ละสาขามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี นับจากวันทีเปิ ดดําเนินกิจการและสามารถขอ
ต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีกคราวละ 10 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา

5.3

บริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ให้ สทิ ธิ CRG
ใช้ เครื องหมายการค้ า “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่าง ๆ
ในการผลิต การวิจยั พัฒนา การตลาดและส่งเสริ มการขาย การทดสอบ
คุณภาพอาหาร และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้
ข่าวสารทีจําเป็ นเพือใช้ ในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยกําหนดค่าตอบแทน
ในขันต้
( นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงละเมิดข้ อตกลงในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “อานตี ( แอนส์”
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 10

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา

5.4

5.5

Development Agreement และ Trademark License Agreement
Auntie Anne’s, Inc. กับ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (ซึงเป็ นผู้
ได้ รับโอนสิทธิตอ่ จาก บริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี (ส์ จํากัด)
วันทีทําสัญญา
15 พฤษภาคม 2545
อายุสญ
ั ญา
สิ (นสุดสัญญาวันที 12 พฤษภาคม 2570
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Auntie Anne’s, Inc. ให้ สทิ ธิบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (ซึงเป็ น
ผู้ได้ รับโอนสิทธิตอ่ จากบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี (ส์ จํากัด) ให้ ใช้ เครื องหมายการค้ า
ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตและจําหน่ายขนมอบและ
เครื องดืมภายใต้ ชือ “AUNTIE ANNE’S” โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราทีตกลงร่วมกัน และบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขต่าง ๆ ตามทีระบุไว้
ตามสัญญา และมีข้อตกลงเรื องจํานวนสาขาขันตํ
( าทีต้ องเปิ ดในแต่ละปี ซึงที
ผ่านมาบริ ษัทสามารถเปิ ดสาขาได้ สงู กว่าข้ อตกลงมาโดยตลอด แต่ทงนี
ั ( ( หาก
บริ ษัทไม่สามารถเปิ ดสาขาขันตํ
( าได้ ตามข้ อตกลง ก็สามารถทีจะเจรจากับ
เจ้ าของสิทธิเกียวกับสาเหตุและมาตรการดําเนินการต่อไป
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาและ
ตาม Development Schedule
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “เปปเปอร์ ลันช์”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd.
วันทีทําสัญญา
17 พฤศจิกายน 2550
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จํากัด ให้ ใช้ เครื องหมายการค้ า,ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆในการ
ผลิต และ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ น อัตราร้ อยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเรื องจํานวนสาขาทีต้ องเปิ ดในแต่ละปี
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “ชาบูตง”
สัญญา
Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ Globeat Japan Inc.
วันทีทําสัญญา
29 ธันวาคม 2552
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามทีบริ ษัทตกลงร่วมกัน
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Globeat Japan Inc. ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ใช้
เครื องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ ขา่ วสารทีจําเป็ นเพือใช้
ในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยกําหนดค่าตอบแทนในขันต้
( นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 11

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

5.6

5.7

5.8

เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “โคล สโตน ครี มเมอรี”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ KAHALA FRANCHISE CORP.
วันทีทําสัญญา
30 ธันวาคม 2552
อายุสญ
ั ญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Kahala Franchise Corp ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ใช้
เครื องหมายการค้ า องค์ความรู้ และ เครื องมือทีได้ รับการพัฒนา เพือ
ดําเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศ ภายใต้ ชือ “ Cold Stone Creamery” และ
ขายสินค้ าภายใต้ ฉลากของผู้ให้ สทิ ธิในพื (นทีทีได้ รับอนุญาตในประเทศ เพือ
เป็ นการตอบแทนสิทธิดงั กล่าว บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด ตก
ลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีระบุในสัญญา และต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญา
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “เดอะ เทอเรส”
สัญญา
สัญญาจ้ างบริ หารงาน
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส.
จํากัด
วันทีทําสัญญา
1 พฤษภาคม 2553
อายุสญ
ั ญา
3 ปี และสามารถต่ออายุได้ คราวละ 3 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด เป็ นผู้รับจ้ างบริ หารจัดการ
“ร้ านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้ กบั บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากัด จํานวน
6 สาขา พร้ อมทังได้
( ซื (อลิขสิทธิ_เครื องหมายการค้ า สูตรการผลิต รวมทังการ
(
บริ หารจัดการภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึงสิทธิในการขยายสาขาทัง(
ภายในและภายนอกประเทศ
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “โยชิโนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ Globeat Japan Inc.
วันทีทําสัญญา
29 ธันวาคม 2552
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามทีบริ ษัทตกลงร่วมกัน
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Globeat Japan Inc. ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ใช้
เครื องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ ขา่ วสารทีจําเป็ นเพือใช้
ในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยกําหนดค่าตอบแทนในขันต้
( นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 12

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

5.9

5.10

5.11

เงือนไขการยกเลิกสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “เทนยะ”
สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีทําสัญญา
อายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญา

สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
Franchise Agreement
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด กับ Ten Corporation
1 พฤษภาคม 2556
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามทีบริ ษัทตกลงร่วมกัน
Ten Corporation ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ใช้
เครื องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ ขา่ วสารทีจําเป็ นเพือใช้
ในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยกําหนดค่าตอบแทนในขันต้
( นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา

เงือนไขการยกเลิกสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “คัตสึยะ”
สัญญา
Katsuya Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด และ
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd.
วันทีทําสัญญา
1 สิงหาคม 2556
อายุสญ
ั ญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 20 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จํากัด ใช้ เครื องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลิตจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการดําเนินงานและให้ ขา่ วสารที
จําเป็ นเพือใช้ ในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยกําหนดค่าตอบแทนในขันต้
( น
และเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงือนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม “โอโตยะ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชันแนล ฟู้ด จํากัด กับ Ootoya Holdings Co.,
Ltd.
วันทีทําสัญญา
31 สิงหาคม 2554
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชันแนล
ฟู้ด จํากัด ได้ รับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใต้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สิทธิ
เครื องหมายการค้ า และสิทธิในการให้ ผ้ รู ับสิทธิตอ่
ดําเนินงานร้ านค้ า
ภายในประเทศภายใต้ ชือ “OOTOYA” เพือเป็ นการตอบแทนสิทธิดงั กล่าว
บริ ษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามทีระบุในสัญญาและปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญา
ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 13

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี (

5.12

เงือนไขการยกเลิกสัญญา

สัญญาสิ (นสุดเมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา

สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญา

Service Agreement
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด
1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 สําหรับสัญญาปั จจุบนั
1 ปี
ต่ออายุสญ
ั ญาทุก 1 ปี
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลทางธุรกิจและคําแนะนําต่างๆ อันเกียวกับการตัดสินใจที
เป็ นประโยชน์ โดยมีอตั ราค่าบริ การตามอัตราทีระบุในสัญญา
เมือมีการทําผิดเงือนไขของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การยกเลิกสัญญา

นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการทีควบคุมร่วมกัน (ใน
ราคาทุน) สําหรับธุรกิจโรงแรมมูลค่ารวม 4,513 ล้ านบาท ธุรกิจอาหาร มูลค่า 670 ล้ านบาท และลงทุนในกองทุน
อสังหาริ มทรัพย์จํานวน 620 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนเงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
( (
บริ ษัทมีนโยบายทีจะลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมทีประกอบธุรกิจเกียวเนืองกันกับบริ ษัทในลักษณะทีบริ ษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นเพียงพอทีจะเป็ นผู้ร่วมกําหนดนโยบายในบริ ษัททีจะลงทุนโดยจะส่งกรรมการเข้ าเป็ นตัวแทนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และคาดว่าในระยะอีก 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทมีนโยบายทีจะ
เพิมการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมากขึ (น

ส่วนที 3.1 (4) หน้ าที 14

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวน
สูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3.1 (5) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6.
6.1

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
Home Page

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ธุรกิจบริ การ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่ องดื่ม ฯลฯ
0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212)
http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรื อนหุ้น ณ 30 มิถนุ ายน 2559
ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สานักงานใหญ่ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
สถานที่ตงั ้
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
(02) 769-1234
โทรสาร
(02) 769-1235
สานักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
สถานที่ตงั ้
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
(02) 541-1234
โทรสาร
(02) 541-1087
6.2

บุคคลอ้ ำงอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-229-2800

นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2553 และ ครัง้ ที่
3/2553 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-256-2325
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2556 และ
ครัง้ ที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
ผู้สอบบัญชี

บุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3756
วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้
โทรศัพท์ 02-677-2060

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อเป็ น
ประจา

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 1333
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-544-1835
ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ส่ วนที่ 3.2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน
: 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชาระแล้ ว
: 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2

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

ลาดับ

ชื่อบุคคล / นิติบคุ คล

จานวนหุ้น

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

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

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

ยอดหนีค้ งค้ างในการออกตั๋วเงินและหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมียอดคงค้ างหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนรวม 6 ชุด คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 5,980 ล้ านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
7.3.1

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

:
:
:
:
:

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

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

7.3.2

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

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

7.3.3

:
:

:
:
:
:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:
:
:

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

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

7.3.5

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

7.3.6

:
:
:
:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL203A
800 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
4 ปี
30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2563
คงที่ 2.09% ต่อปี

7.4

ภาระคงค้ างจากการออกตั๋วเงิน (รวมถึงตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้ เงิน)
ณ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 บริ ษัทฯ มีภาระคงค้ างจากการออกตัว๋ แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
165 ล้ านบาท
7.5

ภาระคงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสัน้
ณ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีมีภาระคงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสันของบริ
้
ษัทฯ

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

8.

การจัดการ

โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
8.1 คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2
3

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์

4

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

5

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

6
7

นายเกริ ด เคิร์ก สตีป
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

8

นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล

9 นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
10 นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการ

11 นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ และ นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการสองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้ านต่างๆ
ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรค
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา
3. พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามทีก่ ฏหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทกาหนดรวมถึงพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มวี งเงินมากกว่า 100 ล้ านบาท
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
5. กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร
การแต่งตังกรรมการและการก
้
าหนดมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมทังพร้
้ อมทีจ่ ะคัดค้ านการกระทาของฝ่ าย
จัดการหรื อกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
6. จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน
7. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความ
เสีย่ งที่สาคัญได้
9. จัดให้ มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษั ทปฎิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
10. จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพือ่ เป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
11. จัดให้ มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และสนับสนุนให้ มีการสือ่ สารไปสูท่ กุ คนในบริ ษัทให้ ได้ รับ
ทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
12. จัดให้ มีกระบวนการทีช่ ดั เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
13. จัดให้ มีกระบวนการทีช่ ดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรื อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรื อการกระทา ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการต้ องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14. จัดให้ มีการกาหนดผลการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
15. จัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสมา่ เสมอ
16. จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอกด้ วยค่าใช้ จา่ ย
บริ ษัท
18. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบหมาย

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

8.1 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจานวน 10 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
1

นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2
3

นายคริ ส เบลีย์
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หารเลขานุการบริ ษัท

4

นางสุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์

รองประธานอาวุโสฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์

5

นายเดวิด กู๊ต

รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6
7
8
9
10

นางสาวภัทรา จองเจริ ญกุลชัย
นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
นายโธมัส ธรัสเซล
นายเอเดรี ยน ฮาร์ ดวิก – โจนส์
นายพอล วิลสัน

รองประธานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองประธานฝ่ ายจัดซื ้อ
รองประธาน ฝ่ ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล
รองประธาน ฝ่ ายออกแบบและเทคนิค
รองประธานฝ่ ายขาย

โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ฝ่ ายครวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและ
กากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

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

รองประธานฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

รองประธานฝ่ าย
แบรนด์
การตลาดและ
ดิจิตอล

รองประธาน
ฝ่ ายขาย

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 3

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายองค์การสัมพันธ์
และภาพลักษณ์
รองประธานฝ่ าย
ออกแบบและ
เทคนิค

รองประธานฝ่ าย
จัดซื ้อ

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

8.3
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตังให้
้ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ มิถนุ ายน พ.ศ.
2543
8.4
ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท
ก)
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ: ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้ รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับกรรมการ 11 คน งวดสิ ้นสุด 6 เดือนแรกปี 2559 ดังนี ้

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

1

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

2

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

3

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

4

5

6
7

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกริ ด เคิร์ก สตีป
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

บริษัท

การเข้ าร่ วมประชุม (ครัง้ )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทน

สรรหาและกาหนด

บริหารความเสี่ยง

(บาท/6 เดือน)

ค่ าตอบแทน

และกากับดูแล

ประธานกรรมการ

2/2

169,200

รองประธานกรรมการ

2/2

134,300

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

2/2
1/1
2/2
1/1
4/4
2/2
3/4
1/1
2/2
2/2

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล
8

134,300
111,400
20,000
134,300
25,000
101,300
134,300
76,300
20,000
134,300
134,300

4/4

20,000
2/2

2/2

41,000

นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

134,300

9
10

นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการ

2/2
2/2

20,000
41,000
134,300
134,300

11

นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2/2

134,300

1/1
2/2

กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล

1/2

20,000
2,008,200

รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้
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ค่าตอบแทนผู้บริ หาร: ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 10 รายใน 6 เดือนแรกปี 2559 ซึง่ ได้ รับเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 40,879,979 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร 10 ราย แบ่งเป็ นดังนี ้
ค่าตอบแทน (บาท)
6 เดือนแรกปี 2559
38,685,260
768,777
1,425,942
40,879,979

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่น
รวม

ข) เบี ้ยเลี ้ยงรับรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน บริ ษัทได้ ให้ เบี ้ยเลี ้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้ บริ การที่ห้องอาหารของโรงแรมแก่กรรมการ
บริ ษัทท่านละ 40,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2559 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงรับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ ไปจริ งมีจานวน 330,698 บาท
ค) เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทมีโครงการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงานคนไทยทุกคนที่ทางานครบ 6 เดือนมีสทิ ธิได้ เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริ ษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชี เงินเดือนของพนักงานและบริ ษัทจะจ่ายสมทบเข้ ากองทุน
เท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถกู หัก
อายุงาน
6 เดือน ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

% เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ
5%
10 %

ส่วนสมทบของบริ ษัท
5%
10 %

และในกรณีที่พนักงานสิ ้นสุดสมาชิกภาพของกองทุน พนักงานจะได้ รับส่วนสมทบ ดังนี ้
อายุงาน
ส่วนสมทบของพนักงาน
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกินกว่า 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกิน 4 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย

ส่วนสมทบของบริ ษัท
25 % + ดอกเบี ้ย
50 % + ดอกเบี ้ย
75 % + ดอกเบี ้ย
100 % + ดอกเบี ้ย
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8.5
บุคลากร
ค่าตอบแทนและจานวนพนักงาน
(1)
จานวนพนักงานของบริษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร
150
168
ฝ่ ายขายและการตลาด
139
134
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
6
6
ฝ่ ายงานโครงการ
11
15
ฝ่ ายจัดซื ้อ
14
13
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
32
34
ฝ่ ายตรวจสอบ
14
12
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
25
26
ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม
362
386
ฝ่ ายต้ อนรับส่วนหน้ า
221
228
ฝ่ ายช่าง
36
37
รวม
1,010
1,059
จานวนพนักงานบริ ษัทย่อย
15,118
14,978
รวม
16,128
16,037
หมายเหตุ:จานวนพนักงานของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใช้ จานวน
พนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกัน
(2)
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2558 ผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
อื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวม 4,437 ล้ านบาท
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การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2557 – 2558 บริ ษัทไม่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ คือ บจ.
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ ้นทุกปี ตามจานวนสาขาทีเ่ ปิ ดใหม่ ดังนี ้

จานวนสาขา
จานวนพนักงาน*

ปี 2557
781
9,303

ปี 2558
792
9,343

หมายเหตุ: จานวนพนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกัน
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2556 – 2558 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานที่มีสดั ส่วนเป็ นนัยสาคัญคือเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องในระยะสันและ
้
ระยะยาว โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พิจารณา
เลือ่ นตาแหน่งงานจากภายในบริษัท และให้ มีการโอนย้ ายงานระหว่างบริษัทในเครื อตามความสามารถของแต่ละคน
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ องค์กรมีศกั ยภาพในการแข่ง ขันทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว นอกจากนี ้การกากับดูแลกิจการที่ดียงั ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ในการด าเนินธุร กิ จอันจะนาไปสู่ก ารเพิ่ม มูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ ที่สมดุลร่ ว มกันของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กาหนดนโยบายกลไกการบริ หาร การดาเนินงาน และระบบการกากับดูแลบนหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งยึดมัน่ ในความโปร่ งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินธุร กิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการและถือปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวินยั นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการเผยแพร่และสือ่ สารให้ ทกุ คนในองค์กรตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิที่ดี โดย
ได้ เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี ประกอบด้ วย 5 หมวด มีรายละเอียดสาคัญปรากฎอย่ใน
รายงานประจาปี 2558
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทัง้ หมด 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์*
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อมีสิ่ง
ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ น
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อิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่า งน้ อ ย 3 คน หรื อ ตามจานวนที่ก าหนดโดย
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้ วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทังหมดต้
้
องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ สามารถใช้ ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ ได้ รับ
มอบหมายด้ วยความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการตรวจสอบต้ องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้
ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้ าที่สอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์
ประชุม
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรื อมีวาระเท่ากับจานวนที่ยงั คงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่พ้น ตาแหน่งตามวาระมีสิทธิ ได้ รั บเลือ กกลับเข้ า มาใหม่ได้ ในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด
โดยบุคคลที่รับตาแหน่งแทนนันจะด
้ ารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนมาที่รับตาแหน่งแทน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่
เตรี ยมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่
เข้ าร่วมประชุมแต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิ น การควบคุม
ภายใน การบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริ ษัทมหาชน
การเรี ยกประชุมให้ ทาเป็ นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม
โดยก าหนดวัน ประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ าตลอดทัง้ ปี กรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นจะต้ องเข้ าร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนครัง้ ที่มีการประชุมในปี นันๆ
้

2.

3.
4.

5.

6.

9.2.2




คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ
หรื อกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีกรรมการอิสระหรื อกรรมการภายนอกร่วม
ประชุมอย่างน้ อย 1 คน จึงจะถือว่าเป็ นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนนันจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะต้ องได้ รับการคัดเลือกและแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ ได้
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องจัดให้ มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่หน้ าที่
รับผิดชอบตามข้ อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้ องแจ้ งกาหนดการประชุมไว้ ล่วงหน้ า รวมถึง
จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ ลว่ งหน้ าในเวลาอันสมควร เพื่อให้ กรรมการได้
พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้ อมทังเสนอและรายงานผลการปฏิ
้
บตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในแต่ละครัง้

รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.
นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4.
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1.
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้ องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา แล้ วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2.
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้ องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3.
ทบทวนและนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ ด้ านทรัพยากร
บุคคลซึง่ ควรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
4.
สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควร
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่แล้ วแต่กรณี
5.
ทบทวนสัด ส่ว น จ านวน และประสบการณ์ ข องกรรมการบริ ษั ท รวมถึง ให้ ข้ อ เสนอแนะในการสรรหา
กรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
6.
ดูแลให้ มีแผนสืบแทนตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
7.
วางข้ อกาหนดต่างๆในสัญญาจ้ างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทังประเมิ
้
นผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทน
ตาแหน่ง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1.
กาหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยต้ อ งมี วิ ธี ก ารและหลัก เกณฑ์ ที่ ชัด เจน เป็ นธรรมและสมเหตุผล เพื่ อ น าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา แล้ วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.
กาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อ
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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3.

เสนอแนะแนวทางและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนทัง้ ที่ เ ป็ นตัว เงิ น หรื อ ค่ า ตอบแทนรู ป แบบอื่ น ให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่ของ
บริ ษัท
พิจารณาและทบทวนโครงสร้ างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัต ราค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับ
สภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั และเหมาะสมกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แล้ วแต่กรณี
ดูแลปรับปรุ งให้ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอ่ บริ ษัท
กาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน
ประจาปี โดยคานึงถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องรวมถึงการให้ ความสาคัญกับการ
เพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี แก่กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.

5.
6.

7.

9.2.3


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลระดับองค์กรซึ่งผ่านการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
โดยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายบริ หาร โดยมีประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ

รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
1.
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ รักษาการประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
2.
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
3.
นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
4.
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1.
มีหน้ าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าแผน
กลยุทธ์ ที่นาเสนอมีความสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ และเป็ นไปตามความต้ องการ
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
2.
ให้ การสนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับปฏิบตั ิการ
3.
มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยรวม
4.
เข้ าใจและสามารถประเมินความเสี่ย งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัต ถุประสงค์ ต่อองค์ กรและ
สามารถทาให้ มั่นใจได้ ว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ ได้ รับการจัดการกับความเสี่ยงนัน้ ๆ จนถึงระดับที่บริ ษัท
ยอมรับได้
5.
ให้ คาแนะนาและให้ ความเห็นชอบในการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการกากับดูแล กาหนดและทบทวนนโยบาย ข้ อกาหนด และวิธีการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.
กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2.
ประชุมติดตามความคืบหน้ าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้
3.
ให้ ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็ นแก่คณะทางานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้ วยเกณฑ์
บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
4.
เป็ นตัวแทนบริ ษัทในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้ านบรรษัทภิบาลทังกั
้ บผู้บริ หาร พนักงานและ
หน่วยงานภายนอก
9.3
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
9.3.1 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่และ
ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ สว่ นเสียกับการตัดสินใจของผู้บริ หาร ทังนี
้ ้ คุณสมบัติความเป็ นอิสระ
ของกรรมการมีดงั นี ้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษั ทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีสมั พันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จการ การเช่า หรื อให้ เช่ าอสัง หาริ ม ทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับสิน ทรั พย์ หรื อบริ การ การให้ ห รื อรั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สินรวมถึง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้สินที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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5.

6.

7.
8.

9.

9.3.2
1.
2.

3.
4.
5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้ นส่วนผู้จัดการของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีกบั กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มี ลักษณะอื่ นใดที่ ท าให้ ไม่ สามารถให้ ค วามเห็ น อย่า งเป็ นอิ สระเกี่ ย วกับ การด าเนิ นงานของบริ ษั ท
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งโดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะได้
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการต้ องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่และจะต้ องมีการ
เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มี คณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทัง้
ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท ควรประกอบด้ วยกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักร
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง โดยจะต้ องดาเนินการ
ด้ วยความโปร่งใสและชัดเจน
กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการโดยมติ
้
การแต่งตังกรรมการ
้
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิ จารณาแต่ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายเข้ า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือ
น้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

9.3.3
1.

คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคน
เสมือนไร้ ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพ ย์ได้
กระทาโดยทุจริ ต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรม มี
ความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้ กบั การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างเต็มที่
กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิ จการอื่นได้ แต่ต้องไม่เ ป็ นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติหน้ า ที่
กรรมการของบริ ษัท โดยก าหนดให้ กรรมการควรด ารงต าแหน่ง กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
กรรมการต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้ เกิดการบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อเอื ้อประโยชน์ ให้ บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองหรื อผู้อื่น

2.
3.

4.

9.4

การกากับดูแลงานของบริษัทย่ อยละบริษัทร่ วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทไปเป็ น
ตัวแทนของบริ ษัทในการกาหนดนโยบายและดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทหลัก และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมนันๆ
้ การส่งตัวแทนไปบริ หารเป็ นขอบเขตอานาจของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามขอบเขต
อานาจหน้ าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายบริ หาร หากเป็ นธุรกรรมในเรื่ องสาคัญต้ องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอการอนุมตั ิ
บริ ษัทมีนโยบายเรื่ องการเปิ ดเผยรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ครอบคลุมทุกๆบริ ษัทในกลุม่ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกากับ
ดูแลการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อย ให้ บริ ษัทสามารถรวบรวมจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน เพื่อให้
เป็ นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1.
บริ ษัทได้ ให้ ความรู้ และความเข้ าใจแก่ผ้ ูบริ หารในระดับต่างๆ เกี่ ยวกับภาระหน้ าที่ของผู้บริ หารในการ
รายงานการถื อหลัก ทรั พย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
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2.

3.

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังก
้ าหนดให้ ผ้ บู ริ หาร
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ กาหนดในข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานสาหรับการไม่เปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็ นความลับของบริ ษัท การระมัดระวังรักษาข้ อมูลให้ เป็ นความลับ และการไม่ใช้ ตาแหน่ง
หน้ าที่ในบริ ษัทหรื อข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในบริ ษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดย
บริ ษัทจะใช้ บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้ ข้อมูลภายในไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทได้ รับความ
เสือ่ มเสียหรื อเสียหาย
บริ ษัทมีนโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยกรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายใน ห้ ามทาการซื ้อขาย หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน

9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้ แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่ผ้ ูสอบบัญชี สงั กัด บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และสานัก
งานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 6,664,000 บาท
2.
ค่าบริ การอื่น
-ไม่มี –
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี –
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ส่ วนที 3.3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
10.ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
10.1 สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
(ก) ผู้สอบบัญชีทีทําการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ งวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 สรุปได้ ดงั นี

งวดบัญชีสนิ ) สุด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียน
เลขที

บริษัท

31 ธันวาคม 2556

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

3430

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

31 ธันวาคม 2557

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

3430

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

31 ธันวาคม 2558

บุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์

3756

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

30 มิถนุ ายน 2559

วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

4795

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
สําหรับปี 2556

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สําหรับปี 2557

ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สําหรับปี 2558

ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

งวด 6 เดื อ น สิ นสุด วัน ที 30 ข้ าพเจ้ าไม่พบสิงทีเป็ นเหตุให้ เชือว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จัดทําขึน
มิถนุ ายน 2559
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบ
ทานของข้ าพเจ้ า
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10.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
รายการ

พันบาท

%

พันบาท

ณ วันที 30 มิถุนายน
2559

2558

%

พันบาท

%

พันบาท

%

สินทรั พย์
1,135,223
840,951

4.6
3.4

107,415
642,152

0.G
2.6

186,910

0.8

9.5

2,912,651

11.9

626,109
1,030

2.5
-

658,447
1,092

2.7
-

1.8
76.8
1.3
3.0
1.7

441,014
18,915,481
314,602
785,938
384,909

1.8
77.4
1.3
3.2
1.6

433,034
18,547,956
314,602
607,666
363,620

1.8
75.7
1.3
2.5
1.5

245,787
530,995

1.0
2.1

166,569
528,244

0.7
2.2

125,212
525,418

0.5
2.1

90.3

22,457,126

90.6

22,163,896

90.5

21,577,047

88.1

100.0

24,769,866

100.0

24,499,299

100.0

24,489,698

100.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

741,518

2.9

645,650

2.6

448,314

1.8

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บคุ คลหรื อกิจการอืน

936,364
41,492

3.7
0.2

870,849
24,464

3.5
0.1

1,013,333
19,464

4.1
0.1

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

614,957
129,124

2.4
0.5

634,967
136,810

2.6
0.6

675,074
179,218

2.8
0.7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,463,455

9.7

2,312,740

9.4

2,335,403

898,280
590

3.6
-

724,812
844

2.9
-

41,000
473,164
19,008,494
314,602
717,707
459,078

0.2
1.9
75.2
1.2
2.8
1.8

457,678
19,010,339
314,602
752,256
419,813

368,154
520,319

1.5
2.1

22,801,388
25,264,843

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
รายการ

ณ วันที
30 มิถุนายน 2559

2558

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

2,168,832
2,304,948

8.6
9.1

1,312,784
2,485,282

5.3
10.0

465,543 1.9
2,524,830 10.3

798,486
2,186,945

5.7
15.5

1,250,505
-

5.0
-

935,519
-

3.8
-

756,786 3.1
3,300,000 13.5

750,577
3,500,000

5.3
24.9

32,814

0.1

32,963

0.1

1,804

-

-

-

60,261

0.2

61,069

0.2

66,860

0.3

64,747

0.5

26,881

0.1

20,165

0.1

5,861

-

490

-

182,357
68,762
322,942

0.7
0.3
1.3

183,493
77,377

0.7
0.3

177,183
159,103

0.7
0.6

176,071
215,421

235,846

1.0

207,973

0.9

174,257

1.3
1.5
1.2

รวมหนีสินหมุนเวียน

6,418,302

25.4

5,344,498

21.5

7,665,943 31.3

55.9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

5,144,487

20.4

3,588,613

14.5

2,402,707

9.8

7,866,994
1,976,724

หุ้นกู้
หนีสินสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี
หนีสินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินสําหรับค่ารื อถอน

2,798,111
25,935
2,532,521
56,108
129,754
80,724

11.1
0.1
10.0
0.2
0.5
0.3

4,297,317
7,762
2,444,863
112,742
136,790
87,290

17.3
9.9
0.5
0.6
0.3

1,698,670
318
2,328,176
131,742
199,539
91,354

6.9
9.5
0.5
0.8
0.4

1,499,020
2,272,312
140,888
210,191
93,915

10.6
16.1
1.0
1.5
0.7

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

16,566

0.1

18,509

0.1

26,587

0.1

21,028

0.I

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

10,784,206

42.7

10,693,886

43.2

6,879,093 28.0

6,214,078

44.1

รวมหนีส) ิน

17,202,508

68.1

16,038,384

64.7

14,545,036

14,081,072

100.0

หนีส) ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุ้นกู้ทีถึงกําหนดเรี ยกคืนภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกัน
หนีสินสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึงปี
รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชีทีถึงกําหนดชําระ
ภายใน หนึงปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 3

59.3

14.0

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบการเงินรวม
2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
รายการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

ณ วันที 30 มิถุนายน
2559

2558

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

ทุนจดทะเบียน

1,350,000

5.3

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

1,350,000

5.3

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

970,000

3.9

970,000

3.9

970,000

4.0

970,000

3.9

4,819,430

0.6
19.1

158,080
5,467,921

0.6
22.1

158,080
6,552,984

0.7
26.8

158,080
6,989,789

0.6
29.6

151,334

0.6

147,638

0.6

226,741

0.9

206,914

0.8

รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

7,448,844

29.5

8,093,639

32.7

9,257,805

37.9

9,674,783

613,491

2.4

637,843

2.6

696,458

2.8

733,843

40.4
3.1

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

8,062,335

31.9

8,731,482

35.3

9,954,263

4>.7

10,408,626

43.5

25,264,842

100.0

24,769,866

100.0

24,499,299

100.0

24,489,698

100.0

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส) ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าทีตราไว้ (บาท/หุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)

158,080

1

1

1

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 4

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายการ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริ การทีเกียวข้ อง
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดืม

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

งบการเงินรวม
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2558
พันบาท

%

7,922,769
9,058,588

45.1
51.6

7,949,836
9,900,800

43.1
53.6

8,728,226
10,094,517

45.3
52.3

114,613
461,381
17,557,351

0.6
2.7
100.0

114,613
494,002
18,459,251

0.6
2.7
100.0

114,613
354,023
19,291,379

0.6
1.8
100.0

ต้ นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริ การทีเกียวข้ อง

5,243,275

29.9

5,208,025

28.2

5,607,417

29.1

ต้ นทุนขาย – อาหารและเครื องดืม

4,978,262

28.4

5,537,014

30.0

5,459,096

28.3

734,204

4.2

839,609

4.5

840,705

4.4

4,290,284

24.4

4,712,388

25.5

4,736,306

24.6

506,576
15,752,601

2.9
89.8

455,314
16,752,350

2.5
90.7

379,549
17,023,073

2.0
88.4

6,761
14,772

0.1

(43,280)
119

(0.2)
-

(73,645)
-

(0.4)
-

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

0.1
10.3
(2.4)
7.9

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

(0.2)
9.1
(2.0)
7.1

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

(0.4)
11.2
(2.2)
9.0

รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
บริ ษัทร่วม
การร่วมค้ า
รวม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสําหรั บปี

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 5

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

รายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

งบการเงินรวม
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2558
พันบาท

%

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

393,904

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

(52,912)

(0.3)

393,904

2.2

-

-

(52,912)

(0.3)

38,970

0.2

(38,118)

(0.2)

105,876

0.5

30
39,000

0.2

202
(37,916)

(0.2)

150
106,026

0.5

432,904
1,833,236

2.4
10.4

(37,916)
1,259,458

(0.2)
6.8

53,114
1,816,816

0.2
9.4

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

7.7
0.2
7.9

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

6.4
0.7
7.1

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

8.7
0.3
9.0

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

6.4
0.4
6.8

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

8.8
0.6
9.4

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผือขาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี -สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขัน) พืน) ฐาน (บาท/หุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่ า (พันหุ้น)

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

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 6

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบการเงินรวม
สําหรั บงวดหกเดือนสิน) สุดวันที 30 มิถุนายน
2558
2559
รายการ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริ การที
เกียวข้ อง
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดืม
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย – กิจการโรงแรมและบริ การที
เกียวข้ อง
ต้ นทุนขาย – อาหารและเครื องดืม
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรั บงวด
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม
กําไรสําหรั บงวด
กําไรต่ อหุ้นขัน) พืน) ฐาน (บาท/หุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่ า (พันหุ้น)

พันบาท

%

พันบาท

%

4,426,083
5,032,715
56,894
191,302
9,706,994

45.6
51.8
0.6
2.0
100.0

4,633,540
5,329,689
56,963
178,860
10,199,052

45.4
52.3
0.6
1.7
100.0

2,789,317
2,711,951
405,360
2,250,817
196,834
8,354,279

28.7
27.9
4.2
23.2
2.1

28.0
27.9
4.4
24.5
1.5

86.1

2,851,441
2,850,278
444,933
2,495,848
160,889
8,803,389

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

0.3
14.2
(2.5)
11.7

51,493
1,447,156
(264,720)
1,182,436

0.5
14.2
(2.6)
11.6

1,080,076

11.1

1,111,679

10.9

56,536
1,136,612
0.80
1,350,000

0.6
11.7

70,757
1,182,436
0.82
1,350,000

0.7
11.6

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 7

86.3

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบการเงินรวม
สําหรั บงวดหกเดือนสิน) สุดวันที 30 มิถุนายน
2558
2559
รายการ
กําไรสําหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงิน
ลงทุนเผือขาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี -สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บงวด
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

พันบาท

%

พันบาท

%

1,136,612

11.7

1,182,436

11.6

32,438

0.3

(26,572)

(0.3)

30

-

49

-

32,468
1,169,080

0.3
12.0

(26,523)
1,155,913

(0.3)
11.3

1,104,268
64,812

11.4
0.6

1,091,852
64,061

10.7
0.6

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 8

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรั บงวด 6 เดือนสิน) สุด
วันที 30 มิถุนายน
2558
2559

สําหรั บปี สิน) สุดวันที 31 ธันวาคม

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,400,332

1,297,374

1,763,702

1,136,612

1,182,436

19,981

(17,788)

5,705

2,806

(159)

-

34,504

-

-

-

(123)

935

(211)

(60)

(1,801)

1,577,965

2,014,686

2,092,877

937,666

984,905

33,506

22,771

443

(15,167)

(28,380)

-

89,925

95,835

7,007

61,828

(21,533)

43,161

73,645

(28,109)

(51,493)

กําไรจากการซือธุรกิจ

-

(86,476)

-

-

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

-

(16,598)

-

-

ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน

15,789

15,238

15,244

-

-

ประมาณการค่ารื อถอน

11,629

11,222

8,887

-

-

506,576

455,314

379,549

196,834

160,889

(232,248)

(248,002)

(235,595)

(95,530)

(110,944)

13,536

41,480

(1,171)

(8,144)

(23,132)

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

425,951

366,366

430,959

244,212

264,720

กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง

(7,084)

-

-

-

-

(กลับรายการ) ค่าเผือมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ทีลดลง

(5,883)

-

-

-

-

(กลับรายการ) ค่าเผือมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,228)

-

-

-

-

3,737,166

4,024,112

4,629,869

2,378,127

2,438,869

รายการปรั บปรุ ง
หนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนีสงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่กิจการอืน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าทีลดลง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า

ต้ นทุนทางการเงิน
โอนรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชีเป็ นรายได้
ขาดทุนจากการปิ ดสาขา (กลับรายาการ)

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลง
ในสินทรั พย์ และหนีส) ินดําเนินงาน

ส่วนที 3.3 (10) หน้ าที 9

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

งบการเงินรวม
สําหรั บงวด 6 เดือนสิน) สุด
วันที 30 มิถุนายน
2558
2559

สําหรั บปี สิน) สุดวันที 31 ธันวาคม

รายการ

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

การเปลี ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีสิ นดํ าเนิ นงาน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

(100,085)

(153,042)

(142,164)

97,718

82,320

สินค้ าคงเหลือ

(141,450)

(19,634)

(36,991)

48,127

34,723

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

44,468

8,814

(65,368)

(24,608)

(7,692)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

(7,421)

(18,872)

10,384

(4,849)

(5,376)

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

472,262

233,254

(7,429)

(353,611)

(185,725)

8,616

(87,608)

(27,873)

(84,674)

(33,716)

รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี

122,260

161,479

112,598

35,872

53,968

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(3,289)

(8,756)

(18,635)

2,678

10,652

จ่ายค่ารื อถอน

(3,298)

(4,656)

(4,823)

(1,720)

(2,148)

จ่ายสํารองการคําประกัน

(56,188)

-

-

-

-

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

92,445

85,344

(111,708)

36,003

50,854

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

4,165,486

4,220,435

4,337,860

2,129,063

2,436,729

จ่ายภาษี เงินได้

(232,379)

(199,679)

(226,636)

(85,797)

(158,072)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

3,933,107

4,020,756

4,111,224

2,043,266

2,278,657

รับชําระเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน

116,000

-

-

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรือกิจการอืน

182,451

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการอืนลดลง (เพิมขึน)

(70,000)

(4,464)

5,000

5,000

2,270

(2,003,184)

(1,371,344)

(1,553,313)

(493,388)

(659,310)

-

-

-

(16,490)

(18,369)

-

(279,698)

(248,449)

(25,876)

(22,316)

(120,000)

(105,196)

-

-

-

8,272

9,520

-

-

6,342

-

-

(11,864)

5,027

6,004

37,871

25,139

25,058

12,975

12,813

เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์

3,298

11,892

17,192

29,254

12,943

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัวคราว

3,960

-

-

-

-

(1,841,332)

(1,714,151)

(1,766,376)

(483,498)

(659,623)

หนีสินหมุนเวียนอืน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์, และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ซือลิขสิทธิLซอฟท์แวร์
ซือสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างลดลง (เพิมขึน)
รับเงินปั นผลจากบริ ษัทร่วม

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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งบการเงินรวม
สําหรั บงวด 6 เดือนสิน) สุด
วันที 30 มิถุนายน
2558
2559

สําหรั บปี สิน) สุดวันที 31 ธันวาคม

รายการ

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง, สุทธิ

(390,000)

(850,000)

(942,858)

(598,850)

270,993

จ่ายดอกเบีย

(607,345)

(406,810)

(345,362)

(201,168)

(167,550)

จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

(405,000)

(540,000)

(540,000)

(540,000)

(674,874)

จ่ายเงินปั นผลจากบริ ษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

(53,352)

(53,428)

(54,036)

(26,676)

(26,676)

ชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกัน

(17,445)

-

-

-

-

-

(41,000)

(31,159)

-

(1,804)

1,000,000

1,500,000

700,000

-

800,000

(19,622)

(27,360)

(22,535)

(11,388)

(5,689)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,082,849

154,279

385,263

-

-

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(758,376)

(2,132,106)

(1,749,902)

(516,713)

(388,475)

(1,400,000)

-

-

-

(800,000)

จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

(93,000)

-

-

-

-

จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

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

(2,396,425)

(2,600,589)

(1,894,795)

(994,075)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน) (ลดลง) สุทธิ

425,847

(89,820)

(255,741)

(335,027)

624,959

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม

296,839

722,686

632,866

632,866

377,125

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน) ปี

722,686

632,866

377,125

297,839

1,002,084

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

741,518

645,650

448,314

340,735

1,135,223

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(18,832)

(12,784)

(71,189)

(42,896)

(133,139)

722,686

632,866

377,125

297,839

1,002,084

279,180

170,701

189,710

75,214

100,012

ชําระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรื อกิจการอืน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ชําระคืนหนีสินสัญญาเช่าการเงิน

ชําระคืนเงินหุ้นกู้

เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการทีมิใช่ เงินสด
ยอดหนีค้ างชําระจากการซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
และลิขสิทธิLซอฟท์แวร์
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อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 6
เดือนสิน) สุดวันที
30 มิถุนายน 2559

สําหรั บปี บัญชีสิน) สุดวันที 31 ธันวาคม
รายการ

2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี
ระยะเวลาการชําระหนี

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

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(1)

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
อัตราความสามารถชําระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราความสามารถชําระดอกเบียและเงินต้ น (DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(1)

2557

2558

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

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

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

0.37
0.19
0.29
10.50
17
n/a
n/a
6.25

(เท่า)

32
n/a

33
n/a

32
n/a

14
n/a

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

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

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

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

56.72%
15.72%
2.43%
145.16%
10.90%
11.05%

(%)
(%)
(เท่า)

5.0%
13.1%
0.66

4.8%
15.5%
0.74

6.8%
18.3%
0.78

4.6%
10.4%
0.42

(เท่า)

2.13

1.84

1.46

1.35

(เท่า)

1.43
6.81
0.87
1.36
n/a

1.17
10.37
0.91
1.62
n/a

0.87
12.56
1.01
2.23
n/a

0.83
14.54
0.90
1.88
n/a

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิ ฯ ได้ กําหนดให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ดํารงอัตราหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออก
หุ้นกู้ไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึง) เท่า ณ วันสินงวดบัญชีของแต่ละปี
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11.

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
“ในการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทําคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงในบางรายการเพือให้
สะท้ อนผลการดําเนินงานทีแท้ จริงของบริษัท เช่น การปรับปรุงรายการทีเป็ นต้ นทุนขายโดยไม่นํารายการค่าเสือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายส่วนทีปั นส่วนเป็ นต้ นทุนขาย เป็ นต้ น ทังนี รายการใดทีแตกต่างไปจากทีปรากฏในส่วน 7.7 (89) บริ ษัทฯ ได้
มีหมายเหตุกํากับในรายการดังกล่าว”
11.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท เพิมขึน 9B9.3 ล้ านบาท หรื อ 5.3% จากปี ก่อน
ประกอบด้ วย รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมเพิมขึน 9.8% และรายได้ รวมของธุรกิจอาหารเพิมขึน 2.0% บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีกําไรก่อนค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ต้ นทุนทางการเงิน และภาษี เงินได้ (EBITDA) จํานวน 4,209.0 ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อน 636.2 ล้ านบาท หรื อ 17.8% และมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 1,777.9 ล้ านบาท เพิมขึน 623.1
ล้ านบาท หรื อ 53.9% จากปี ก่อน และมีกําไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,675.7 ล้ านบาท เพิมขึน 487.2 ล้ านบาท หรื อ
41.0%
ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ มมีความสงบเรี ยบร้ อย ทําให้ จํานวนนักท่องเทียวกลับเข้ ามาท่องเทียว
เพิมขึน โดยในภาพรวม นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี มีจํานวนทังสินกว่า 29.9 ล้ านคน (หรื อ
เพิมขึน 20.4%) จากปี ก่อน ทําให้ โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลียเท่ากับ 80.5% เพิมขึน 5.7 จุด จากปี ก่อน โดยโรงแรมใน
กรุงเทพฯ มีอตั ราการเติบโตของการเข้ าพักทีสูงสุดเมือเทียบกับสถานทีอืน นอกจากนี รายได้ ทเพิ
ี มขึนของธุรกิจโรงแรม ยัง
เป็ นผลจากการลงทุนเพิมเติมในโรงแรม กะตะภูเก็ต ร้ อยละ 49.00 ในเดือนตุลาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้ อยละ
50.00) ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 ส่งผลให้ จากเดิมทีเป็ นกิจการร่วมค้ ากลายมาเป็ นบริ ษัทย่อยและต้ อง
นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ในขณะทีธุรกิจอาหารนันมีการเติบโตอย่างต่อเนืองจากการขยายสาขาของแต่ละ
แบรนด์สทุ ธิ 11 สาขา การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus ธุรกิจอาหารมีจํานวนสาขา ณ สินปี 2558 ทังสิน
792 สาขา
สําหรับผลการดําเนินงาน งวด B เดือนแรกของปี ^__` บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 89,8B^.7 ล้ านบาท เพิมขึน a`7.7
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น _.8% โดยเป็ นรายได้ จากธุรกิจโรงแรม a,B77.B ล้ านบาท เพิมขึน ^9b.c ล้ านบาท (หรื อ เติบโต
a.c%) และรายได้ จากธุรกิจอาหาร _,7^`.c ล้ านบาท เพิมขึน ^`c.0 ล้ านบาท (หรื อเติบโต _.`%) และรายได้ อืน 8``.9
ล้ านบาท ซึงลดลง 8^.a ล้ านบาท (หรื อ _.`%) จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้
จากธุรกิจอาหาร คิดเป็ นสัดส่วน aB._% และ _7._% ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ อืน) ตามลําดับ (B เดือนแรก/^__b
เท่ากับ aB.b% : _7.^%)
บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบียจ่าย และภาษี เงินได้ (EBITDA) ^,7b9.` ล้ านบาท
เติบโตขึน _B._ ล้ านบาท หรื อ ^.a% จากช่วงเดียวกันของปี ทีแล้ ว โดยอัตราการเติบโตของกําไร ของโรงแรมอยู่ที 8.`%
และของธุรกิจอาหาร อยู่ที 7.c% บริ ษัทฯ รายงานกําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ สําหรับงวด B เดือนแรก อยู่ที
8,888.c ล้ านบาท เติบโตขึน 78.B ล้ านบาท (หรื อ ^.`%) โดยเป็ นการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ^7.9 ล้ านบาท (หรื อ 7.9%)
และ อาหาร b.B ล้ านบาท (หรื อ ^.b%)
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11.1.1 ผลการดําเนินงานของปี 2558
ทังนี ผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบกําไรขาดทุนรวม ประจําปี 2558 สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2558 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้ านบาท)

ปี 2557

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ อืน(1)
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม(2)
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(2)
รวมต้ นทุนขาย(2)
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
บวก ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรก่ อนค่ าเสื'อมราคา ค่ าตัดจําหน่ าย ดอกเบีย* จ่ าย และภาษีเงิน
ได้ (EBITDA)
หัก ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย* จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้ นทุนทางการเงิน(7)
หัก ภาษี เงินได้
หัก กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
บวก รายได้ จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า –เซ็นทาราแกรนด์
สมุย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานปกติ
รายการพิเศษ
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
(กําไร/ ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน)
บวก กําไรจากการซือธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขัน* ต้ น

ปี 2558

จํานวนเงิน
7,949.8
9,900.8
405.2
18,255.8
(2,945.1)
(4,884.0)
(7,829.1)
(6,880.3)
26.4
3,572.8

%
43.5%
54.2%
2.2%
100.00%
16.1%
(26.8%)
(42.9%)
(37.7%)
0.1%
19.6%

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

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

เปลี'ยนแปลง
(เพิ'มขึน* + / ลดลง -)
%
%
+778.4
+`.b%
+193.7
+2.0%
-11.8
-^.b%
+`B9.7
+_.7%
+349.5
+11.8%
-104.9
-2.1%
+244.6
+3.1%
+54.7
+0.8%
+2.2
+8.2%
+636.2
+1c.b%

(1,587.7)
1,985.1
(455.3)
(366.4)
(108.9)

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

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

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

+20.1
+616.1
-50.7
+64.6
-20.9

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

100.3

0.5%

100.3

0.5%

-

-

1,154.8

6.3%

1,777.9

9.3%

+623.8

+53.9%

(69.4)
103.1
1,188.5

(0.4%)
0.6%
6.5%

(102.2)
1,675.7

(0.5%)
8.7%

+32.8
-103.1
+487.^

+47.3%
-100.0%
+41.0%

10,021.6

56.1%

10,722.1

57.0%

+c99._

+c.9%

(1) รายได้ อืนประกอบด้ วยรายได้ จากการบริ หารโรงแรมของบุคคลอืน ซึงว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าบริ หารงานภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management
Agreement) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้ จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอืนๆ เป็ นต้ น ทังนี การคํานวณจะ
ไม่รวมรายการทีไม่เกียวข้ องกับการดําเนินงาน เช่น รายได้ จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย, กําไรจากการซือธุรกิจและ
การปรับมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน และเงินปั นผลรับจากกองทุนรวม
(2) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนทีปั นส่วนเป็ นต้ นทุนขาย.
(7) หักเงินปั นผลรับจากกองทุนรวม

รายได้ จากการขายและบริ การ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และรายได้ จาก
ธุรกิจอาหาร โดยรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้ จากธุรกิจอาหารในปี 2558 มีสดั ส่วน 47 : 53 (ปี 2557: 46 : 54)
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ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท (ปี 2557: 18,255.8 ล้ านบาท) เพิมขึน 960.3
ล้ านบาท หรื อ 5.3% ดังนี
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิน จํานวน 69 โรงแรม (14,583 ห้ อง) โดยเป็ นโรงแรม
ทีเปิ ดดําเนินการแล้ วทังสิน 40 โรงแรม และเป็ นโรงแรมทีกําลังพัฒนา 29 โรงแรม ในส่วน 40 โรงแรมทีเปิ ดดําเนินการ
แล้ วนัน 15 โรงแรม ( 3,825 ห้ อง) เป็ นโรงแรมที ทางบริ ษัท เป็ นเจ้ าของ และ อีก 25 โรงแรม เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญา
บริ หาร
สถิติการดําเนินงานด้ านห้ องพัก (โรงแรมทีทางบริ ษัทเป็ นเจ้ าของ)
อัตราการเข้ าพัก (OCC)
2557
2558
เปลียนแปลง (จุด)
กรุงเทพฯ
61.6%
81.3%
19.7%
ต่างจังหวัด
78.9%
79.6%
0.7%
มัลดีฟท์
90.6%
86.2%
-4.4%
ยอดรวม – ประเทศไทย
73.7%
80.1%
6.4%
ยอดรวมทัง* หมด
74.8%
80.5%
5.7%
ราคาห้ องพักเฉลีย (ARR)
2557
2558
เปลียนแปลง (%)
กรุงเทพฯ
3,112
3,248
4.4%
ต่างจังหวัด
3,987
4,017
0.7%
มัลดีฟท์
17,455
19,133
9.6%
ยอดรวม – ประเทศไทย
3,766
3,781
0.4%
ยอดรวมทัง* หมด
4,855
4,809
-1.0%
ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด (Revpar)
2557
2558
เปลียนแปลง (%)
กรุงเทพฯ
1,917
2,642
37.8%
ต่างจังหวัด
3,146
3,197
1.6%
มัลดีฟท์
15,814
16,495
4.3%
ยอดรวม – ประเทศไทย
2,775
3,030
9.2%
ยอดรวมทัง* หมด
3,632
3,872
6.6%
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รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ ท
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต *
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปามัลดีฟท์
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ ทและสปา มัลดีฟท์
อืนๆ
รวมรายได้ ธุรกิจโรงแรม

ปี 2557
ปี 2558
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
99a.8
1,087.8
628.^
644.8
438.2
455.4
1_B.a
170.2
34.6
33.4
12c.b
119.0
93.3
94.7
467.4
503.1
1,1^B.b
1,536.9
1,11^.b
1,115.5
746.7
761.7
378.8
358.1
46.0
140.9
862.6
792.1
816.9
885.3
16.^
29.3
7,949.8
8,728.2

เพิ'มขึน*
(ลดลง)
1b7.c
^7.B
17.2
87.b
(1.2)
(b.b)
1.4
35.7
489.8
^.c
15.0
(20.7)
94.9
(70.5)
68.4
13.8
778.4

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

ในปี 2558 การเติบโตของรายได้ ของธุรกิจโรงแรมทีเพิมขึน 7cb.a ล้ านบาท (หรื อเพิมขึน 9.8%) จากปี ก่อนนัน
สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ อัตราการเข้ าพัก โดยอัตราการเข้ าพักใน ปี 2558 ที 80.5% ถือเป็ นอัตราการเข้ าพักที
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ การเติบโตของอัตราเข้ าพัก ทําให้ ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด (Revpar) เพิมขึน 6.6% ใน
ส่วนราคาห้ องพักเฉลีย (ARR) มีการเติบโตในทุกสถานทีหลัก คือ กรุ งเทพฯ ต่างจังหวัด และ มัลดีฟท์ แต่ตัวเลขใน
ภาพรวม จะลดลงประมาณ 1% ซึงเป็ นผลจากสัดส่วนรายได้ ของโรงแรมกรุ งเทพฯ ทีเพิมขึน ในขณะทีรายได้ จากโรงแรม
ทีมัลดีฟท์ ซึงเป็ นโรงแรมทีมีราคาห้ องพักเฉลียสูง มีสดั ส่วนทีลดลง
ในปี 2557 โรงแรมในกรุ งเทพฯและจังหวัดใกล้ เคียง เช่น พัทยา หัวหิน ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม
ทางการเมื อ ง ทํ า ให้ อัต ราการเข้ า พัก ค่อ นข้ า งตํ าโดยเฉพาะในช่ ว งเวลาที มี เ หตุก ารณ์ ชุม นุม ดัง กล่า ว ในปี 2558
สถานการณ์ ด้านการเมืองเริ มมีความสงบเรี ยบร้ อย จึง ทําให้ จํานวนนักท่องเทียวกลับเข้ ามาท่องเทียวเพิมขึนเป็ นอย่าง
มาก ถึงแม้ จะมีเหตุการณ์ ระเบิดกลางเมือง ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 แต่เหตุการณ์ดงั กล่าว มีผลกระทบต่ออัตราการ
เข้ าพักในระยะสันเท่านัน โดยภาพรวมนักท่องเทียวทีเข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี มีจํานวนทังสินกว่า 29.9 ล้ านคน
(หรื อเพิมขึน 20.4%) จากปี 2557 ทําให้ โรงแรมของบริ ษัทมีอตั ราการเข้ าพักเฉลียเท่ากับ 80.5% หรื อเพิมขึน 5.7 จุด จาก
ปี ก่อน ทังนี โรงแรมทีมีรายได้ เพิมขึนหลักๆ คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ ซึงเป็ นโรงแรมทีได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง
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%
+^9.7%
+3.b%
+3.9%
+b.b%
-3.5%
-B.`%
+1.5%
+7.6%
+3B.a%
+9.^%
+^.9%
-5.5%
+206.3%
-8.2%
+8.4%
+b9.`%
+9.8%
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เป็ นอย่างมาก ในปี 2557 โดยมีรายได้ เพิมขึน 410.1 ล้ านบาท และ 183.7 ล้ านบาท ตามลําดับ โรงแรมทังสองแห่งใน
กรุ งเทพฯ มีการเติบโตของอัตราการเข้ าพัก (OCC) และราคาห้ องพักเฉลีย (ARR) อยู่ที 19.7 จุด และ 4.4% ตามลําดับ
ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด (Revpar) เพิมขึนถึง 37.8%
โรงแรมในต่างจังหวัด มีอตั ราการเข้ าพัก (OCC) และ ราคาห้ องพักเฉลีย (ARR) เพิมขึน อยู่ที 0.7 จุด และ 0.7%
ตามลําดับ ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด (Revpar) เพิมขึน 1.6% การเติบโตของโรงแรมในต่างจังหวัดไม่มากนัก
เนืองจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2557 ไม่ได้ รุนแรงเหมือนกับโรงแรมในกรุ งเทพฯ การลดลงของ
นักท่องเทียวจากรัสเซียกว่า 44% ในปี 2558 มีผลกระทบกับอัตราการเข้ าพัก และ ราคาห้ องพักเฉลีย โดยเฉพาะ โรงแรม
ใน พัทยา และ ภูเก็ต ซึงมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
โรงแรมในมัลดีฟท์ มี ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด เพิมขึน 4.3% มีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินสกุล
ดอลลาร์ ส่วน อัตราการเข้ าพักของมัลดีฟท์ ทีลดลง นัน สืบเนืองมาจากการงานปรับปรุ งภาพลักษณ์ในระหว่างปี ในปี
2559 งานปรับปรุงภาพลักษณ์ของห้ องพักทีเหลือ คาดว่าจะจะมีการดําเนินงานนอกฤดูกาลท่องเทียว และ คาดว่าจะเสร็ จ
สินภายในเดือนกันยายน
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ ของธุรกิจอาหารเพิมขึน 193.7 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 2.0% จากปี ก่อน (ปี 2557: 9.33%) โดยสาเหตุหลัก
ของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสําหรับแบรนด์เดิมหรื อเพิมจากสาขาทีปิ ดปรับปรุงในปี ก่อน การขายสินค้ า premium
และบัตร CRG Plus ในปี 2558 ทางบริ ษัท ได้ มีการออกชุดโปรโมชัน และการออกสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทงทาง
ั
โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์และสือต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง รวมไปถึงการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเพิม
ยอดขาย โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทังสิน 12 แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้ านอาหารทังสิน
จํานวน 792 สาขา (เพิมขึนสุทธิ 11 สาขา)
ในปี 2558 อัตราการเจริ ญเติบโตของสภาพเศรษฐกิ จโดยรวม และความเชื อมันในการบริ โภค ยังไม่มีการฟื น
ตัวอย่างเห็นได้ ชดั ทําให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในปี นีลดลงเล็กน้ อย
อยูท่ ี -0.7% (ปี 2557: 1.4%) ซึงก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เครื'องหมายการค้ า

ปี 2557

ปี 2558

มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตีแอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
เบียร์ ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครี มเมอรี
ริ ว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ*
รายได้ จากการขายอืนๆ
รวมรายได้ ธุรกิจอาหาร

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
128.9
9,900.8

1,884.3
5,548.7
736.0
194.6
0.0
240.4
101.2
5.8
196.3
817.6
126.8
57.6
42.6
142.6
10,094.5

(หน่วย : ล้ านบาท)
เพิ'มขึน*
%
(ลดลง)
(20.6)
-1.1%
196.1
+3.7%
4.5
0.6%
5.7
3.0%
(12.4)
-100.0%
1.7
+0.7%
11.4
+12.7%
(11.5)
-66.5%
(0.6)
-0.3%
(62.6)
-7.1%
29.0
+29.7%
8.5
+17.3%
30.8
+261.0%
13.7
+10.6%
193.7
+2.0%

* คัตสึยะเริ มเปิ ดบริ การ เมื อเดื อนกรกฎาคม 2557

สถิติอตั ราการเติบโตของยอดขาย

4 แบรนด์หลัก
แบรนด์ อืนๆ
Average

อัตราการเติบโตของยอดขาย
จากสาขาเดิม (SSS)
2557
2558
1.8%
-1.4%
-2.8%
6.1%
1.4%
-0.7%
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อัตราการเติบโตของยอดขาย
รวมทุกสาขา (TSS)
2557
2558
9.4%
1.2%
8.5%
8.1%
9.3%
2.0%
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จํานวนสาขาของแต่ละเครื องหมายการค้ า ณ สินปี 2557 และ 2558 เป็ นดังนี
เครื' องหมายการค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

31 ธ.ค. 57

เคเอฟซี
มิสเตอร์ โดนัท
อานตีแอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
ชาบูตง ราเมน
โคล์ดสโตน ครี มเมอรี
ริ ว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ(เปิ ด 15 กรกฎาคม 2557)
รวม

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

31 ธ.ค. 58

เพิ'มขึน* (ลดลง)

207
318
129
15
16
16
1
17
47
15
4
7
792

4
(6)
4
(1)
1
2
(1)
4
4
11

รายได้ อืน
รายได้ อืนลดลง 11.8 ล้ านบาท หรื อ 2.8% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้ อืนประกอบด้ วย รายได้ จากการ
บริ หารโรงแรมของบุคคลอืน ซึงว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าบริ หารงานภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management
Agreement) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้ จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอืนๆ
เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและกําไรขันต้ น
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจํานวน 8,100.7 ล้ านบาท (ปี 2557: 7,829.1 ล้ านบาท) โดยคิดเป็ น
อัตรากําไรขันต้ น 57.0% (ปี 2557: 56.1%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ ดงั นี
ประเภทธุรกิจ
ปี 2557
ปี 2558
%
เปลี'ยนแปลง
ต้ นทุนขาย
กําไร
อัตรากําไร ต้ นทุนขาย
กําไร
อัตรากําไร ของต้ นทุน
(ล้ านบาท)
ขัน* ต้ น
ขัน* ต้ น
(ล้ านบาท)
ขัน* ต้ น
ขัน* ต้ น
ขาย
(ล้ านบาท)
(%)
(ล้ านบาท)
(%)
ธุรกิจโรงแรม
2,945.1
5,004.7
63.0%
3,321.6
5,406.7
61.9%
+11.8%
ธุรกิจอาหาร
4,884.0
5,016.8
50.7%
4,779.1
5,315.4
52.7%
-2.1%
รวม*
7,829.1
10,021.6
56.1%
8,100.7
10,722.1
57.0%
+3.1%
*หมายเหตุ: ต้ นทุนขายและกําไรขันต้ นไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนทีปั นส่วนเป็ นต้ นทุนขาย
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ธุรกิจโรงแรม
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจํานวน 3,321.6 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยต้ นทุน
ทางตรง เช่น ต้ นทุน การให้ บริ การห้ องพัก ต้ นทุนอาหารและเครื องดืม เงิ นเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที
เกียวข้ อง ค่าวัสดุสนเปลื
ิ อง เป็ นต้ น โดยเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น 61.9% ของรายได้ จากการขาย
และบริ การ (ปี 2557: 63.0%) อัตรากําไรขันต้ นลดลงจากปี ก่อน สาเหตุหลักเนืองจากอัตราค่าห้ องพักทีลดลงเป็ น 4,809
บาท จากเดิม 4,855 บาท ในปี ก่อน
ธุรกิจอาหาร
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจํานวน 4,779.1 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยต้ นทุน
ทางตรง เช่น ต้ นทุนอาหารและเครื องดืม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกทีเกียวข้ อง ค่าวัสดุสนเปลื
ิ อง เป็ นต้ น
โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น 52.7% ของรายได้ จากการขาย (ปี 2557: 50.7%) อัตรากําไรขันต้ นเพิมขึนจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของต้ นทุนขาย เนืองจากการปรับลดราคาของวัตถุดิบ การบริ หารจัดการต้ นทุน
และการเปลียนรายการสินค้ าชุดโปรโมชันบางรายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิมขึน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร ได้ แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริ หารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริ การการใช้
บัตรเครดิต ค่าสิทธิ•เครื องหมายการค้ า เป็ นต้ น โดยในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารรวม
จํานวน 6,935 ล้ านบาท (รวมรายการทีเป็ นต้ นทุนทางอ้ อม) เพิมขึน 54.7 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 0.8% โดยเมือ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม คิดเป็ น 36.1% ของรายได้ รวม (ปี 2557: 37.7%) อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึน
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่างปี งวดเดียวกันปี ทีแล้ วรวมทังสิน
11 สาขา แต่อย่างไรก็ตาม เมือเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม อัตราของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนัน ยังตํากว่าปี ก่อน
เนืองจากการเพิมขึนของรายได้ รวม และการบริ หารจัดการค่าใช้ จา่ ยโดยรวมทีมีประสิทธิภาพมากขึน ในปี นี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย(*ไม่รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ )
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย 28.6 ล้ านบาท กล่าวคือ เพิมขึน
จากปี 2557 จํานวน 2.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 8.2% ของส่วนแบ่งกําไรในปี ก่อน เนืองจากกําไรจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรั พย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา (CTARAF) ซึงเป็ นเงิ นลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
กําไร/ขาดทุนสุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม 88.0 ล้ านบาท (ปี 2557:
กําไร 108.9 ล้ านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2557 จํานวน 20.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 19.2% ของกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ น
ของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมในปี ก่อน
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รายการพิเศษ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในกองทุนรวมตามวิ ธีสว่ นได้เสีย(จากการประเมิ นราคาทรัพย์สิน) – บริ ษัทมีสว่ นแบ่ง
ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราซึง
เป็ นบริ ษัทร่วม จํานวน 102.2 ล้ านบาท ณ สินปี 2558 เพิมขึนจากปี 2557 เป็ นจํานวน 32.8 ล้ านบาท
กํ าไรจากการซื $อธุรกิ จและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุน (ปี 2557) – จากการทีธุรกิจโรงแรมได้ ขยายธุรกิจ
โดย วันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทได้ เข้ าซือกิจการในสัดส่วนเพิมเติมร้ อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 50.00)
ของโรงแรม กะตะภูเก็ต จํากัด ทําให้ สดั ส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 เงินลงทุนในบริ ษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต
จํากัด ได้ เปลียนสถานะจากส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เนืองจากเงิ นลงทุนทีแต่เดิมกลุ่มบริ ษัทได้ เคยบันทึกส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียในกิ จการที
ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าว เมือกลุม่ บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจและเข้ าลงทุนเพิมเติม อันส่งผลให้ กิจการทีควบคุมร่วมกัน กลายมา
เป็ นบริ ษัทย่อย ในทางบัญชี บริ ษัทจะต้ องทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้ าซือกิจการดังกล่าว ส่งผลให้ เงินลงทุน
ทีแต่เดิมเคยรั บรู้ มูลค่าตามวิธีส่วนได้ เสีย ต้ องปรับราคาให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของกิ จการ จากสาเหตุทีได้ กล่าวมา
เบืองต้ น ทําให้ บริ ษัทรับรู้รายการพิเศษเป็ นกําไรจากการซือธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 103.1
ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ จํานวน 1,675.7 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
ก่อน 487.2 ล้ านบาท หรื อ 41.0% โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ 8.7% เพิมขึนจากปี ทีแล้ วซึงเท่ากับ 6.5%
จากการเพิมขึนของรายได้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
11.1.2 ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2559
ทังนี ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบกําไรขาดทุนรวม งวด 6 เดือนแรกปี 2558 และ 2559
สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 และ 30 มิถนุ ายน 2559 ตามลําดับ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี
6 เดือน/2559

(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม(1)
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(1)
รวมต้ นทุนขาย(1)
หัก ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร(2)
บวก ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรก่ อนค่ าเสื'อมราคา ค่ าตัดจําหน่ าย ดอกเบีย* จ่ าย และภาษีเงินได้
(EBITDA)
หัก ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย* จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้ นทุนทางการเงิน

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

4,633.6
5,329.7
8``.9
10,162.3
(1,700.6)
(2,519.2)
(4,219.8)
(3,613.1)
51.5
2,380.9

a_.B%
52.a%
^.9%
100.0%
(1B.7%)
(24.8%)
(41.5%)
(35.6%)
0.5%
23.4%

4,426.1
5,032.7
211.4
9,669.0
(1,597.2)
(2,387.1)
(3,984.3)
(3,388.5)
28.1
2,234.3

45.8%
52.0%
2.2%
100.0%
(16.5%)
(24.7%)
(41.2%)
(35.0%)
0.3%
24.1%

เปลี'ยนแปลง
(เพิ'มขึน* + / ลดลง -)
จํานวน
%
เงิน
+^9c._
+a.c%
+^`c.9
+_.`%
-8^.a
-_.`%
+493.3
+5.1%
+897.a
+B._%
+17^.8
+_._%
+^7_._
+_.`%
+^^a.B
+B.B%
+27.a
+b7.^%
+GH.H
+9.7%

(809.6)
1,571.2
(173.9)

(8.0%)
15.4%
(1.7%)

(783.5)
1,540.8
(209.8)

(8.1%)
16.0%
(2.2%)

+^B.8
+IJ.K
-7_.`
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6 เดือน/2559
จํานวนเงิน

หัก ภาษี เงินได้
(264.7)
หัก (กําไร) ขาดทุน สุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
(70.8)
บวก รายได้ จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย
49.8
กําไรสุทธิ
1,111.7
กําไรขัน* ต้ น
5,743.5
(1) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนทีปั นส่วนเป็ นต้ นทุนขาย
(2) รวมรายการทีเป็ นต้ นทุนทางอ้ อม

6 เดือน/2558

%

จํานวนเงิน

%

(2.6%)
(0.7%)
0.5%
10.9%
57.6%

(244.2)
(56.5)
49.8
1,080.1
5,473.4

(2.5%)
(0.6%)
0.5%
11.2%
G7.9%

เปลี'ยนแปลง
(เพิ'มขึน* + / ลดลง -)
จํานวน
%
เงิน
+^9._
+b.a%
+8a.^
+^_.^%
+IM.H
+L.N%
+LOJ.M
+K.9%

รายได้ จากการขายและบริ การ
สําหรับผลการดําเนินงาน งวด B เดือนแรกของปี ^__` บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 89,8B^.7 ล้ านบาท เพิมขึน a`7.7
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น _.8% โดยเป็ นรายได้ จากธุรกิจโรงแรม a,B77.B ล้ านบาท เพิมขึน ^9b.c ล้ านบาท (หรื อ เติบโต
a.c%) และรายได้ จากธุรกิจอาหาร _,7^`.c ล้ านบาท เพิมขึน ^`c.9 ล้ านบาท (หรื อเติบโต _.`%) และรายได้ อืน 8``.9
ล้ านบาท ซึงลดลง 8^.a ล้ านบาท (หรื อ _.`%) จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้
จากธุรกิจอาหาร คิดเป็ นสัดส่วน aB._% และ _7._% ของรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ อืน) ตามลําดับ (B เดือนแรก/^__b
เท่ากับ aB.b% : _7.^%)
บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบียจ่าย และภาษี เงินได้ (EBITDA) ^,7b9.` ล้ านบาท
เติบโตขึน _B._ ล้ านบาท หรื อ ^.a% จากช่วงเดียวกันของปี ทีแล้ ว โดยอัตราการเติบโตของกําไร ของโรงแรมอยู่ที 8.`%
และของธุรกิจอาหาร อยู่ที 7.c% บริ ษัทฯ รายงานกําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ สําหรับงวด B เดือนแรก อยู่ที
8,888.c ล้ านบาท เติบโตขึน 78.B ล้ านบาท (หรื อ ^.`%) โดยเป็ นการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ^7.9 ล้ านบาท (หรื อ 7.9%)
และ อาหาร b.B ล้ านบาท (หรื อ ^.b%)
ธุรกิจโรงแรม
ณ 79 มิถนุ ายน ^__` บริ ษัทฯ มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิน จํานวน Bc โรงแรม ( 8a,^B_ ห้ อง) โดยเป็ น
โรงแรมทีเปิ ดดําเนินการแล้ วทังสิน 7b โรงแรม (c,B__ ห้ อง) และเป็ นโรงแรมทีกําลังพัฒนา ^` โรงแรม ( B,B89 ห้ อง) ใน
ส่วน 7b โรงแรมทีเปิ ดดําเนินการแล้ วนัน 8_ โรงแรม (7,b^_ ห้ อง) เป็ นโรงแรมที ทางบริ ษัท เป็ นเจ้ าของ และอีก ^7
โรงแรม (7,b79 ห้ อง) เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาบริ หาร

ส่วนที 3.3 (11) หน้ าที 10

ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี

สถิติการดําเนินงานด้ านห้ องพัก (โรงแรมที'ทางบริษัทเป็ นเจ้ าของ)
อ ัตราการเข้าพ ัก (OCC)

กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทังหมด
ราคาห้องพ ักเฉลีย (ARR)

กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทังหมด
(Revpar)
ราคาห้องพ ักเฉลียต่อห้องทงหมด
ั

กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทังหมด

ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559 เปลียนแปลง (จุด) มค.- มย
ิ . 2558 มค.- มิย. 2559 เปลียนแปลง (จุด)
79.3%

78.6%

-0.8%

82.2%

81.8%

-0.4%

74.4%

78.1%

3.7%

79.7%

83.0%

3.4%

76.8%

81.5%

4.7%

83.2%

83.4%

0.2%

75.9%

78.2%

2.3%

80.4%

82.6%

2.2%

76.0%

78.4%

2.4%

80.6%

82.7%

ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559

% เปลียนแปลง มค.- มย
ิ . 2558 มค.- มิย. 2559

2.1%
% เปลียนแปลง

3,168

3,383

6.8%

3,158

3,397

7.6%

3,424

3,285

-4.0%

4,365

4,223

-3.3%

16,401

16,718

1.9%

19,366

20,743

7.1%

3,343

3,315

-0.8%

3,993

3,976

-0.4%

4,213

4,236

0.5%

5,039

5,095

1.1%

% เปลียนแปลง มค.- มย
ิ . 2558 มค.- มิย. 2559

% เปลียนแปลง

ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559
2,513

2,657

5.7%

2,595

2,778

7.0%

2,548

2,565

0.7%

3,477

3,507

0.8%

12,595

13,629

8.2%

16,121

17,305

7.3%

2,538

2,593

2.2%

3,211

3,286

2.4%

3,200

3,323

3.8%

4,061

4,213

3.7%

ภาพรวมการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที' L ปี LGGN
ในไตรมาสที 2 ปี 2559 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ (ไม่รวมรายได้ อืน) อยูท่ ี 8,`78.9 ล้ านบาท เพิมขึน b8.9 ล้ านบาท
(หรื อ +a.a%) จากไตรมาสที ^ ของปี ก่อน การเติบโตของรายได้ นีเป็ นการเติบโตทังจากอัตราเข้ าพักทีเพิมขึน (^.a จุด)
และจากราคาห้ องพักเฉลียทีเพิมขึน (+9._%) ซึงเป็ นผลทําให้ ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมดเพิมขึน 7.b%
ภาพรวมอัตราการเข้ าพักในไตรมาสที ^ ในปี ^__` นี อยู่ที cb.a% ถื อ เป็ นอัตราการเข้ า พักที สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ สําหรับไตรมาสที ^ โดยการเติบโตโดยส่วนใหญ่ มาจาก โรงแรมในต่างจังหวัด และ มัลดีฟท์ สําหรับ
โรงแรม ในกรุงเทพ อัตราการเข้ าพัก ลดลงเล็กน้ อย การเติบโตของนักท่องเทียวทีเข้ ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนือง เป็ น
ปั จจัยหลักทีช่วยผลักดันให้ เกิดการเติบโตของอัตราการเข้ าพักในไตรมาสที ^ ในปี นี โดยในไตรมาส ^ นี มีนกั ท่องเทียว
เข้ ามาประเทศไทยทังสิน c.B ล้ านคน เพิมขึน จํานวน 9.B ล้ านคน หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโต ที 8% เมือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยกลุ่มนักท่องเทียวจีนยังมีการเติบโตถึง 87% และ นักท่องเทียวจากยุโรปซึงมีอตั ราการเข้ าพัก
ค่อนข้ างยาว มีการเติบโต 88% นําโดยนักท่องเทียว รัสเซีย ทีเริ มกลับมาเทียวประเทศไทย และ มีอตั ราการเติบโตถึง 7b%
เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ในส่วนของราคาห้ องพัก ในภาพรวม ราคาห้ องพักเฉลียในกรุ งเทพฯ มีอัตราการเติบโตสูงสุด เมือเทียบกับ
โรงแรมในต่างจังหวัด และ มัลดีฟท์ การแข่งขันทีค่อนข้ างสูงโดยเฉพาะในตลาดพัทยาและภูเก็ต ยังคงกดดันราคาห้ องพัก
ในสอง ตลาดนี ทําให้ ภาพรวมต่างจังหวัดมีราคาห้ องพักเฉลียทีลดลง อย่างไรก็ดีเมือพิจารณาถึงราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ อง
ทังหมด (Revpar) จะเห็นว่าในภาพรวม มีการเติบโตทังใน กรุ งเทพฯ ต่างจังหวัด และมัลดีฟท์ โดยการเติบโตของ
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Revpar ในกรุ งเทพฯ เป็ นผลมาจากการเติบโตของราคาห้ องพัก เฉลียเป็ นปั จจัยหลัก สําหรับตลาดมัลดีฟท์ การเติบโต
หลักมาจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอส์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟท์ ซึงมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ครังใหญ่ ในปี ทีแล้ ว
ภาพรวมการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมในงวด H เดือนแรก ปี 2559 (มค.-มิย.)
รายได้ ของธุรกิจโรงแรม (ไม่รวมรายได้ อืน) สําหรับงวด B เดือนแรก ปี 2559 อยู่ที a,B77.B ล้ านบาท เพิมขึน
^9b.c ล้ านบาท (หรื อ +a.c%) จากงวดเดียวกัน ของปี ก่อน การเติบโตของรายได้ นีเป็ นการเติบโตทังจากอัตราเข้ าพักที
เพิมขึน (^.8 จุด) และจากราคาห้ องพักเฉลียทีเพิมขึน (+8.8%) ซึงเป็ นผลทําให้ ราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมดเพิมขึน
7.c%
ภาพรวมอัตราการเข้ าพักในครึงปี แรกของปี ^__` นีอยูท่ ี b^.c% โดยการเติบโตโดยส่วนใหญ่ มาจาก โรงแรมใน
ต่างจังหวัด สําหรับ โรงแรม ในกรุงเทพ อัตราการเข้ าพัก ลดลงเล็กน้ อย สําหรับครึ งปี แรก จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ ามาใน
ประเทศไทย จํานวนทังสิน 8B.B ล้ านคน คิดเป็ น อัตราเติบโต 8^% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน กลุม่ นักท่องเทียวจีนมี
การเติบโตถึง ^^% ในขณะที นักท่องเทียวจากยุโรปมีการเติบโต `% นําโดยนักท่องเทียวจาก รัสเซีย ทีเริ มกลับมาเทียว
ประเทศไทย และ มีอตั ราการเติบโตถึง 8b% เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน การเติบโตอย่างต่อเนืองของจํานวน
นักท่องเทียวเป็ นปั จจัยหลักทีช่วยผลักดันให้ เกิดการเติบโตของอัตราการเข้ าพักในครึงปี แรกของปี ^__` นี
ในส่วนของราคาห้ องพัก ในภาพรวม ราคาห้ องพักเฉลียในกรุ งเทพฯ มีอตั ราการเติบโตสูงสุด อยู่ที c.B% เมือ
เทียบกับ สถานทีอืนๆ การแข่งขันทีค่อนข้ างสูงโดยเฉพาะในตลาดพัทยาและภูเก็ต ยังคงกดดันราคาห้ องพัก ในสอง ตลาด
นี ทําให้ ภาพรวมต่างจังหวัดมีราคาห้ องพักเฉลียทีลดลง อย่างไรก็ดี ราคาห้ องพักเฉลียของ โรงแรม ใน สถานทีอืนๆ เช่น
กระบี และ สมุย ยังสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนือง เมือพิจารณาถึงราคาห้ องพักเฉลียต่อห้ องทังหมด (Revpar) จะเห็นว่า
ในภาพรวม มีการเติบโตทังใน กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และมัลดีฟท์ โดยการเติบโตของ Revpar ในกรุงเทพฯ เป็ นผลมาจาก
การเติบโตของราคาห้ องพัก เฉลียเป็ นปั จจัยหลัก สําหรับตลาดมัลดีฟท์ การเติบโตหลักมาจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา มัลดีฟท์ ซึงมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ครังใหญ่ ในปี ทีแล้ ว
ธุรกิจอาหาร
สถิติอตั ราการเติบโตของยอดขาย
อ ัตราเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)
อ ัตราเติบโตจากยอดขายรวม (TSS)
ไตรมาส 2 ปี 2558
ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558
ไตรมาส 2 ปี 2559

4 แบรนด์หลัก
ื
7 แบรนด์อนๆ
Average

-1.7%
7.4%
-1.0%

2.3%
6.2%
2.7%

อ ัตราเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)
มค.- มิย. 2558
มค.- มย
ิ . 2559

4 แบรนด์หลัก
ื
7 แบรนด์อนๆ
Average

-0.9%
8.2%
-0.1%

0.7%
6.8%
1.3%

6.2%
27.7%
8.4%

อ ัตราเติบโตจากยอดขายรวม (TSS)
มค.- มิย. 2558
มค.- ม ย
ิ . 2559

1.0%
5.4%
1.4%
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ภาพรวมการดําเนินงานธุรกิจอาหารในไตรมาสที ^ ปี ^__`
รายได้ ของธุรกิจอาหาร (ไม่รวมรายได้ อืน) ในไตรมาสที ^ อยู่ที ^,ba9.7 ล้ านบาท เพิมขึน ^^9._ ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึน b.a% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสําหรับแบรนด์เดิมหรื อ
เพิมจากสาขาทีปิ ดปรับปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus การจัดทําการตลาดโดยการออกชุด
โปรโมชันหรื อมีการสะสมแต้ มเพือแลกซือสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทังทางโทรทัศน์ ,
หนังสือพิมพ์และสือต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเพิมยอดขาย โดย
แบรนด์ทีมียอดขายเพิมขึนเป็ นหลัก ได้ แก่ เค เอฟ ซี, อานตี แอนส์, เป๊ ปเปอร์ ลันช์ และ คัทซึยะ ณ สินสุดไตรมาส ^ ปี
^__` บริ ษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทังสิน 88 แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้ านอาหารทังสิน จํานวน b98 สาขา คิดเป็ น
จํานวนสาขาทีเปิ ดเพิมสุทธิ จากไตรมาส ^ ปี ^__b เป็ นจํานวน ^c สาขา
สําหรับในไตรมาส ^ นี นโยบายกระตุ้นการบริ โภคของรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ได้ มีสว่ นผลักดันของ
ยอดอัตราการเจริ ญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ให้ เพิมขึน อยูท่ ี ^.c% โดยในภาพรวมสาขาต่างจังหวัดมี การเติบโตของ
SSS สูงกว่าสาขาในกรุงเทพฯ
ภาพรวมการดําเนินงานธุรกิจอาหารในงวด B เดือนแรก ปี ^__` (มค.-มิย.)
รายได้ ของธุรกิจอาหาร (ไม่รวมรายได้ อืน) ในงวด 6 เดือนแรก อยู่ที _,7^`.c ล้ านบาท เพิมขึน ^`c.9 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึน _.`% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสําหรับแบรนด์เดิมหรื อ
เพิมจากสาขาทีปิ ดปรับปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus การจัดทําการตลาดโดยการออกชุด
โปรโมชันหรื อมีการสะสมแต้ มเพือแลกซือสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทังทางโทรทัศน์ ,
หนังสือพิมพ์และสือต่างๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเพิมยอดขาย โดย
แบรนด์ทีมียอดขายเพิมขึนเป็ นหลัก ได้ แก่ เค เอฟ ซี, อานตี แอนส์, เป๊ ปเปอร์ ลันช์ โคลด์สโตน และ คัทซึยะ
ณ 79 มิถนุ ายน ^__` บริ ษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทังสิน 8^ แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้ านอาหารทังสิน จํานวน b98
สาขา คิดเป็ นจํานวนสาขาทีเปิ ดเพิมสุทธิ 79 มิถนุ ายน ^__b เป็ นจํานวน ^c สาขา
สําหรับในช่วง B เดือนแรกของปี ยอดอัตราการเจริ ญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) อยูท่ ี 1.4% โดย 4 แบรนด์หลัก ซึง
ประกอบด้ วย เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โดนัท, อานตี แอนส์ และ โอโตยะ มีอตั ราเติบโตของ SSS อยูท่ ี 8% โดย เค เอฟ ซี และ
อานตี แอนท์ ยังคงมีอตั ราการเติบโตของ SSS ทีค่อนข้ างดี ในขณะที 7 แบรนด์อืนๆ มีอตั ราเติบโตของ SSS โดยอยูท่ ี
_.a% ในภาพรวมสาขาต่างจังหวัดมี การเติบโตของ SSS สูงกว่าสาขาในกรุงเทพฯ ในช่วง B เดือนแรกของปี
รายได้ อืน:
สําหรับ ไตรมาสที 2 รายได้ อืน มียอดรวมอยู่ที 85.1 ล้ านบาท เพิมขึน ^`.` ล้ านบาท หรื อ _a.^% จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน รายได้ อืนประกอบด้ วย รายได้ จากการบริ หารโรงแรมของบุคคลอืน ซึงว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าบริ หารงานภายใต้
สัญญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทาง
การตลาด รายได้ จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอืนๆ เป็ นต้ น สําหรับงวด B เดือน รายได้ อืน มียอดรวม อยู่ที 8``.9 ล้ าน
บาท ลดลง 8^.a ล้ านบาท หรื อ ลดลง _.`%
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ต้ นทุนขายและกําไรขัน* ต้ น
ในไตรมาส ^/^__` บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจํานวน ^,87`.9 ล้ านบาท (ไตรมาส ^/^__b: 8,`ba.9 ล้ าน
บาท) โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น __.^% (ไตรมาส ^/^__b: __.B%) และสําหรับงวด B เดือน สินสุดวันที 79 มิถนุ ายน
^__` บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจํานวน a,^8`.b ล้ านบาท (งวด B เดือน สินสุดวันที 79 มิถนุ ายน ^__b: 7,`ba.^
ล้ านบาท) โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น _c.B% (งวด B เดือน ปี ^__b: _c.`%)โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้
ดังนี
ประเภทธุรกิจ

ต้ นทุนขาย
(ล้ านบาท)

กําไรขัน* ต้ น
อัตรากําไร
ต้ นทุนขาย กําไรขัน* ต้ น
อัตรากําไร
(ล้ านบาท)
ขัน* ต้ น (%)
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
ขัน* ต้ น (%)
ไตรมาส 2 ปี 2559
ไตรมาส 2 ปี 2558
b9c.9
cB_.b
ธุรกิจโรงแรม
1,8^a.9
_b.^%
1,9ba.^
_b.B%
1,77^.9
1,^8b.^
ธุรกิจอาหาร
1,_9b.7
57.8%
1,a98.B
57._%
รวม*
2,87`.9
^,B7^.7
__.^%
8,`ba.9
2,ab_.b
__.B%
ม.ค. - มิ.ย. ปี 2559
ม.ค. - มิ.ย. ปี 2558
1,700.6
1,597.2
ธุรกิจโรงแรม
2,933.0
63.3%
2,827.7
63.9%
2,519.2
2,387.1
ธุรกิจอาหาร
2,810.5
52.7%
2,645.6
52.6%
รวม*
4,219.8
5,743.5
57.6%
3,984.3
5,473.3
_7.9%
*หมายเหตุ: ต้ นทุนขายและกําไรขันต้ นไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนทีปั นส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

%
เปลี'ยนแปลง
ของต้ นทุนขาย
+_.a%
+`.7%
+c.b%
+6.5%
+5.5%
+5.9%

ธุรกิจโรงแรม
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจํานวน
1,700.6 ล้ านบาท งประกอบด้ วยต้ นทุนทางตรง เช่น ต้ นทุนการให้ บริ การห้ องพัก ต้ นทุนอาหารและเครื องดืม เงินเดือน
และสวัสดิการพนักงานของแผนกทีเกียวข้ อง ค่าวัสดุสินเปลือง เป็ นต้ น โดยเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้ มีอตั รากําไรขันต้ น
63.3% ของรายได้ จากการขายและบริ การ (งวด 6 เดือน ปี 2558: 63.9%)
ธุรกิจอาหาร
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจํานวน
2,519.2 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยต้ นทุนทางตรง เช่น ต้ นทุนอาหารและเครื องดืม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของ
แผนกทีเกียวข้ อง ค่าวัสดุสนเปลื
ิ อง เป็ นต้ น มีอตั รากําไรขันต้ น 52.7% ของรายได้ จากการขาย (งวด 6 เดือน ปี 2558:
52.6%) อัตรากําไรขันต้ นใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร ได้ แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริ หารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริ การการใช้
บัตรเครดิต ค่าสิทธิ•เครื องหมายการค้ าและค่าโฆษณา เป็ นต้ น
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวม
จํานวน 3,613.1 ล้ านบาท เพิมขึน 224.6 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 6.6% โดยเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม คิดเป็ น 35.6%
ของรายได้ รวม (งวด 6 เดือน ปี 2558: 35.0%)
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ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย(*ไม่ รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์ สนิ )
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้
เสีย 51.5 ล้ านบาท กล่าวคือ เพิมขึน จํานวน 23.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 83.2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรสุทธิส่วนที'เป็ นของส่ วนได้ เสียที'ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุม 70.8 ล้ านบาท (งวด 6 เดือน ปี 2558: 56.5 ล้ านบาท) กล่าวคือ เพิมขึนจากปี 2558 จํานวน 14.2 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ น 25.2% ของกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมในปี ก่อน
กําไรสุทธิ
ในไตรมาส 2/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ จํานวน 354.0 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
ก่อน 107.8 ล้ านบาท หรื อ 43.8% โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ 7.3% เพิมขึนจากปี ทีแล้ วซึงเท่ากับ 5.4%
จากการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการบริ หารจัดการเงินกู้ทมีี ประสิทธิภาพมากขึน
สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
จํานวน 1,111.7 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 31.6 ล้ านบาท หรื อ 2.9% โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ
10.9% ลดลงเล็กน้ อยจากปี ทีแล้ วซึงเท่ากับ 11.2%
11.2

ฐานะการเงิน

11.2.1 ฐานะการเงิน ณ วันที' 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 24,499.2 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี
2557 จํานวน 270.7 ล้ านบาท หรื อลดลง 1.1% ส่วนใหญ่เนืองจากการตัดค่าเสือมราคาของทีดิน อาคารและ อุปกรณ์
ระหว่างปี
ทังนี สินทรัพย์ของบริ ษัทและบริษัทย่อยทีมีสาระสําคัญมีดงั นี
ลูกหนีการค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู หนีการค้ า-สุทธิจํานวน 492.6 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี
2557 จํานวน 38.7 ล้ านบาท หรื อประมาณ 7.2% บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียประมาณ 15 วัน
(ระยะเวลาการเก็บหนีเ$ ฉลียคํานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนืองจาก ยอดขายเกื อบทัง$ หมดของ CRG เป็ นการขาย
เงิ นสด) ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้ สนิ เชือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ 15-30 วัน โดยมีรายละเอียด
ตารางแยกวิเคราะห์อายุลกู หนี ดังนี
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ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ า – สุทธิ

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

20.7%
7.1%
0.6%
1.3%
100.0%

69.5
54.4
2.4
5.9
503.9
(11.3)
492.6

13.8%
10.8%
0.4%
1.2%
100.0%

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนีการค้ าเป็ นลูกหนีทียังไม่ครบกําหนดชําระร้ อยละ 73.8 และเป็ นลูกหนีทีครบ
กําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนร้ อยละ 13.8 โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงวิเคราะห์
จากประวัติการชําระหนีและคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้ า และได้ พิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
จํานวนทังสิน 11.3 ล้ านบาท สําหรับลูกหนีการค้ าคงเหลือ ณ สินปี 2558 ซึงคาดว่าเพียงพอตามจํานวนหนีทีคาดว่าจะ
เรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ สินปี 2558 และสินปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 675.1 ล้ านบาท และ 635.0 ล้ านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.8 และร้ อยละ 2.6 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ ส่วนใหญ่สนิ ค้ าคงเหลือจะเป็ นของส่วนงานขาย
อาหารและไอศกรีม ซึงจะอยูใ่ นรูปของวัตถุดิบและวัสดุสนเปลื
ิ อง มีมลู ค่าเฉลียร้ อยละ 87 ของสินค้ าคงเหลือโดยรวม
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนและสิทธิการเช่า – สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทดิี น อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จํานวน 18,915.4 ล้ านบาท
(ปี 2557: 19,010.3 ล้ านบาท) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน 384.9 ล้ านบาท (ปี 2557: 419.8 ล้ านบาท) และมีสทิ ธิการเช่า –
สุทธิจํานวน 785.9 ล้ านบาท (ปี 2557: 752.3 ล้ านบาท) ซึงสามารถแสดงแยกทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืน และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี
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สินทรัพย์ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2557
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
17,224.2
- ธุรกิจอาหาร
1,786.1
รวม
19,010.3
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
54.1
- ธุรกิจอาหาร
365.7
รวม
419.8
สิทธิการเช่า – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
704.6
- ธุรกิจอาหาร
47.7
รวม
752.3
รวมที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์ , สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื'น และสิทธิการเช่ า - สุทธิ
20,182.4

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

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากสินปี 2557 จํานวน 94.9 ล้ านบาท หรื อประมาณ 0.5% เนืองจากค่าเสือม
ราคา และการตัดจําหนายสินทรัพย์ระหว่างปี 2558
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนลดลงจากปี ก่อน 34.9 ล้ านบาท จากค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเกิดขึนในปี
2558 สิทธิการเช่าลดลงจากสินปี 2557 จํานวน 33.6 ล้ านบาท จากค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าทีเกิดขึนในปี 2558
11.2.2 ฐานะการเงิน ณ วันที' 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท) ณ 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,913
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
21,577
รวมสินทรัพย์
24,490

ณ 31 ธันวาคม 2558
2,335
22,108
24,443

% เปลี'ยนแปลง
+25%
-2%
+1%

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวน 24,489.7 ล้ าน
บาท และ ^a,443.5 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึนจากสินปี 2558 จํานวน 46.2 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 0.2% ส่วนใหญ่
เนืองจากการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 2,912.7 ล้ านบาท และ
2,335.4 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.9 และร้ อยละ 9.6 ตามลําดับ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท
ประกอบด้ วยสินทรัพย์ทีสําคัญ ดังต่อไปนี
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(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 1,135.2
ล้ านบาท และ 448.3 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 4.9 และ ร้ อยละ 1.8 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ
(2) ลูกหนีการค้ ากิจการอืนๆสุทธิ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 372.1 ล้ านบาท
และ 492.6 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.5 และร้ อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
บริ ษัทมีลกู หนีการค้ ากิจการอืนๆในสัดส่วนทีน้ อยมากเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมเนืองจากการดําเนินธุรกิจ
อาหารเป็ นการขายสินค้ าด้ วยเงินสดเกือบทังหมด ในขณะทีธุรกิจโรงแรมมีการให้ เครดิตกับเอเย่นต์และ
โรงแรมทีรับบริ หารจัดการประมาณ 15-30 วัน โดยทังนีมีระยะเวลาในการเก็บหนีเฉลียเท่ากับ 15 วัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 21,577.0 ล้ านบาท และ
22,108.1 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88.1 และร้ อยละ 90.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนหลักของบริษัท ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวน
เท่ากับ 18,548.0 ล้ านบาท และ 18,915.5 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1.9 เนืองจากการตัดค่า
เสือมราคาของ อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี

11.3

แหล่ งที'มาของเงินทุน

11.3.1 แหล่ งที'มาของเงินทุน ณ วันที' 31 ธันวาคม 2558
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวมจํานวน 14,545.0 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี 2557
จํานวน 1,493.4 ล้ านบาท หรื อลดลง 9.3% จากการทีบริ ษัทมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียระยะสันเพิมขึน 2,234.4 ล้ านบาท
และหนีสินทีมีภาระดอกเบียระยะยาวลดลง 3,792 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ มีการออกหุ้นกู้เพิมเติมจํานวน 700 ล้ านบาท
ในปี 2558
เจ้ าหนีการค้ า ณ สินปี 2558 และสินปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 734.6 ล้ านบาท และ 708.2 ล้ านบาทตามลําดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 5.1 และ ร้ อยละ 4.4 ของหนีสินรวม ตามลําดับ เจ้ าหนีการค้ าเพิมขึน ส่วนหนึงเนืองจากมีการสังซือสินค้ า
มากขึน โดยเพิมขึนตามยอดขายทีเพิมขึน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีสินทีมีภาระดอกเบีย รายละเอียดดังต่อไปนี
ประเภทเงินกู้
วงเงิน
ยอดเบิกใช้
อัตราดอกเบีย
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชี
829.0
71.2 7.18% - 7.68%
- เงินกู้ยืมระยะสัน
394.4
394.4 3.15% - 3.32%
- เงินกู้ยืมระยะยาว*
3,228.2
3,159.5 2.28% - 5.13%
2. หุ้นกู้ – สุทธิ**
4,998.7 2.41% - 4.86%
3. เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือ
1.8
7.0%
กิจการอืน
4. เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการหรื อ
66.9
3.00%
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
5. หนีสินสัญญาเช่าการเงิน
6.1
12.0%-13.0%
รวม
4,451.6
8,698.6
* เพื อใช้ในโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดี ฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ รี สอร์ ท และสปา มัลดี ฟส์
(CRF) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิ ลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบี ชรี สอร์ ท พัทยา (CMBR)
และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต (CPBR)
** สุทธิ จากค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี จํานวน 1.3 ล้านบาท

ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวมจํ านวน 14,081 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี 2558
จํานวน 408 ล้ านบาท หรื อลดลง 2.8% จากการทีบริ ษัทชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและส่วนของเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ลดลงทังสิน 554.3 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2549 เมือวันที 21 มิถุนายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติทีเกียวข้ องกับทุนจด
ทะเบียน ดังต่อไปนี
1. อนุมตั ิให้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท อันเป็ นผลให้ จํานวนหุ้นที
ออกเสนอขายแล้ วทังหมดของบริ ษัทเพิมขึนจากเดิมจํานวน 180 ล้ านหุ้น เป็ นจํานวน 900 ล้ านหุ้น
2. อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 900 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน
1,580.8 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 680.8 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
3. อนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนจากการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนี
3.1. จัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 450 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพือเสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน
3.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 170 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพือเสนอขายแก่ประชาชน
ทัวไป
3.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 60.8 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท
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ในเดือนสิงหาคม 2549 บริ ษัทได้ รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 450 ล้ านหุ้น เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน เป็ นจํานวนเงินทังสิน 720 ล้ านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ ว
กับกระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้ านบาทเป็ น 1,350 ล้ านบาทเมือวันที 3 สิงหาคม 2549
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมือวันที 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000
บาท เป็ น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นทียังไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริ ษัท
11.3.2 แหล่ งที'มาของเงินทุน ณ วันที' 30 มิถุนายน 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท)
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส* นิ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส* ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ 3J มิถุนายน
2559
7,867
6,214
14,081
10,409
24,490

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

% เปลี'ยนแปลง
+3%
-10%
-3%
+5%
+1%

หนีส* นิ
หนีสินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวน 14,081.1 ล้ านบาท
และ 14,489.2 ล้ านบาทตามลําดับ โดยมีหนีสินหมุนเวียนของบริ ษัทประกอบด้ วย
(1) เจ้ าหนีการค้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 649.5 ล้ านบาท และ 734.6
ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 และ ร้ อยละ 5.1 ของหนีสินรวม ตามลําดับ
(2) หุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เพิมขึน 200.0 ล้ านบาท เนืองจากมีห้ นุ กู้ทีครบกําหนดชําระในเดือน
มิถนุ ายน ปี 2560 จํานวน 3,500 ล้ านบาท
หนีสินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 และสินปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ
6,214.1 ล้ านบาท และ 6,879.1 ล้ านบาทตามลําดับ โดยบริ ษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวน 426.0 ล้ านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 10,408.6 ล้ านบาท เพิมขึนจาก
สินปี 2558 จํานวน 454.3 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 4.6% มาจากกําไรปี 255`
11.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.87 เท่า และ 0.83 เท่า ตามลําดับ ซึงเป็ นการจัดโครงสร้ างทางการเงินทียังคงอยู่ในข้ อกําหนด
ตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งทีมาของเงินทุนส่วนหนึงมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและจากการกู้ยืม
11.4

กระแสเงินสดและการดํารงอัตราส่ วนสภาพคล่ อง

11.4.1 สภาพคล่ องกระแสเงินสดของปี 2558
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ดังต่อไปนี
(หน่วย : ล้ านบาท)
2557
2558
% เปลียนแปลง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
4,111.2
4,020.8
+2.2%
- กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(1,766.3)
(1,714.2)
+3.0%
- กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,600.6)
(2,396.4)
+8.5%
สุทธิ
(255.7)
(89.8)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2558 และปี 2557 เท่ากับ 4,111.2 ล้ าน
บาท และ 4,020.8 ล้ านบาทตามลําดับ ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทีเพิมขึน 466.0 ล้ านบาท ขณะทีมีการจ่าย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลให้ แก่กรมสรรพากรในปี 2558 และ 2557 จํานวน 226.6 ล้ านบาท และ 199.7 ล้ านบาทตามลําดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนปี 2558 และ 2557 มียอดใช้ ไป 1,766.3 ล้ านบาท และ 1,714.2 ล้ านบาท ตามลําดับ
เนืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอันได้ แก่การสร้ างอาคาร และการซืออุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินชําระสิทธิการเช่า
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินในปี 2558 และ ในปี 2557 มียอดใช้ ไป จํานวน 2,600.6 ล้ านบาท และ 2,396.4
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2558 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 540.0 ล้ านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจํานวน 942.9
ล้ านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,749.9 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จํานวน 700.0 ล้ าน
บาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน 385.3ล้ านบาท
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11.4.2 สภาพคล่ องกระแสเงินสดของงวด 6 เดือนสิน* สุดวันที' 30 มิถุนายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน
2559 และ 2558 เท่ากับ 2,278.7 ล้ านบาท และ 2,043.3 ล้ านบาทตามลําดับ โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เพิมขึน 235.4 ล้ านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 และ 2558 มียอดใช้ ไป
659.6 ล้ านบาท และ 483.5 ล้ านบาท ตามลําดับเนืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอันได้ แก่การสร้ างอาคาร และการ
ซืออุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินชําระสิทธิการเช่า
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 และปี 2558 มี
ยอดใช้ ไป จํานวน 994.1 ล้ านบาท และ 1,894.8 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน
2559 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นบริ ษัทจํานวน 674.9 ล้ านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 388.5
ล้ านบาท
11.4.3 การดํารงอัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.3 เท่า และ 0.4
เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 สาเหตุหลักเนืองจากมีห้ นุ กู้ทีจะครบกําหนดชําระใน 1 ปี จํานวน
3,300 ล้ านบาท เมือพิจารณาอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี
2558 ซึงเท่ากับ 0.9 เท่า (2557: 1.2 เท่า) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะชําระภาระผูกพันและ
ดอกเบียได้
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 และสินปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.4 เท่า และ
0.3 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนจากปี 2558 สาเหตุหลักเนืองจากการเพิมขึนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เมือพิจารณาอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 30
มิถนุ ายน 2559 ซึงเท่ากับ 0.8 เท่า (2558: 0.9 เท่า) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะชําระภาระ
ผูกพันและดอกเบียได้
11.5

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้ แก่ สํานักงานสอบบัญชี ที ผู้สอบบัญชี สงั กัด บุคคลหรื อ กิ จการทีเกี ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และสํานัก
งานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีทีผ่านมาเป็ นจํานวนเงินรวม 6,664,000 บาท

2.

ค่ าบริการอื'น
ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอืนๆ
ให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ส่ วนที 4
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายตราสารหนี
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด มีชือภาษาอังกฤษว่า Central Plaza Hotel
Public Company Limited โดยมีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ("บริ ษัท" หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ทีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน) ครังที Q/RSST ชุดที U ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565”, “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที
Q/RSST ชุดที R ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566” และ “หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที Q/RSST ชุดที Q
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569” ซึงต่อไปจะเรี ยกรวม “หุ้นกู้ชดุ ที U” “หุ้นกู้ชดุ ที R” และ “หุ้นกู้ชดุ ที Q” ว่า “หุ้นกู้” โดยมีข้อกําหนด
และเงือนไขตามทีระบุไว้ ดงั ต่อไปนี
1.

รายละเอียดของตราสารหนีทีเสนอขาย
1.1

ลักษณะสําคัญของหุ้นกู้ทีเสนอขาย
1.1.1 หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565
ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที Q/RSST ชุดที
U ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

:

1,000 (หนึงพัน) บาท

ราคาเสนอขาย

:

1,000 (หนึงพัน) บาท ต่อหน่วย

อายุ

:

6 (หก) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2559

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2565

อัตราดอกเบียหุ้นกู้

:

ร้ อยละ 2.78 (สองจุดเจ็ดแปด) ต่อปี
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1.1.2 หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566
ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที Q/RSST ชุดที
2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

:

1,000 (หนึงพัน) บาท

ราคาเสนอขาย

:

1,000 (หนึงพัน) บาท ต่อหน่วย

อายุ

:

7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2559

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบียหุ้นกู้

:

ร้ อยละ 2.97 (สองจุดเก้ าเจ็ด) ต่อปี

1.1.3 หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2559 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569
ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ชือเฉพาะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที Q/RSST ชุดที
3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 500,000(ห้ าแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย

:

ไม่เกิน 500,000,000(ห้ าร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

:

1,000 (หนึงพัน) บาท

ราคาเสนอขาย

:

1,000 (หนึงพัน) บาท ต่อหน่วย

อายุ

:

10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
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วันออกหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2559

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2569

อัตราดอกเบียหุ้นกู้

:

ร้ อยละ 3.39 (สามจุดสามเก้ า) ต่อปี

%.& วิธีการ เวลาและสถานทีในการชําระหนี “หุ้นกู้”
อัตราดอกเบียผิดนัด
: อัตราดอกเบียหุ้นกู้ บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี
ทังนี หากอัตราดอกเบียผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบียผิดนัดสูงสุดที
กฎหมายอนุญ าตให้ เ รี ย กเก็ บ ได้ สํ า หรั บ หุ้น กู้ ไม่ ว่ า ในขณะใดๆ ให้ อัต รา
ดอกเบียผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบียผิดนัดสูงสุดทีกฎหมายอนุญาตให้ เรี ยก
เก็บได้
วันชําระดอกเบีย

:

วันที 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทํา
การชําระดอกเบียงวดแรกในวันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 และจะทําการชําระ
ดอกเบียงวดสุดท้ ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

การจดทะเบียนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะนําหุ้นกู้ทีเสนอขายในครังนีไปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ

:

ไม่มี

:

ไม่มี

การซือคืนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อแหล่ง
อืนๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทําคําเสนอขอซือคืนหุ้นกู้เป็ นการ
ทัวไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทําคําเสนอขอซือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และ
จะต้ องทําการซือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงประสงค์
ึ
จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่าง
เ ท่ า เ ที ย ม กั น ต า ม สั ด ส่ ว น ที เ ส น อ ข า ย ซึ ง หุ้ น กู้ ที ถู ก ซื อ ดั ง ก ล่ า ว
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้นนั

ตลาดรองของหุ้นกู้

:

ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซือขายหุ้นกู้ได้ ทีธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอืนใดทีมีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี
หรื อตลาดรองอืนใด

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด

อนึง ผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตังผู้ทําหน้ าทีเป็ นตัวกลางซือขายหุ้นกู้เพิมเติมใน
ภายหลัง ซึงผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งรายละเอียดเกี ยวกับผู้ทําหน้ าทีเป็ นตัวกลาง
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ดังกล่าว ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทันทีทีมีการแต่งตังเพือดําเนินการแจ้ งต่อ
ผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ “A” แนวโน้ มอันดับเครดิต Stable
โดย บริ ษั ท ทริ สเรทติ ง จํ า กัด

โดยผลการจัด อัน ดับ ที เผยแพร่ เ มื อวัน ที

2 กันยายน พ.ศ. 2559
ทังนี ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนือง
ตลอดอายุห้ นุ กู้
สัญลักษณ์ ทีกําหนดในการจัดอันดับตราสารหนีระยะยาว
บริ ษัท ทริ สเรทติง จํากัด หรื อ ทริ ส ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของ
ผู้ออกตราสารหนีในการชําระดอกเบีย และคืนเงินต้ นของตราสารหนีระยะยาวจํานวน 8 (แปด) อันดับ โดยเริ มจาก AAA ซึงเป็ น
อันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึงเป็ นอันดับตําสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี
AAA

: อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสียงตําทีสุด มีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
ความเปลียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก

AA

: มีค วามเสียงตํ ามาก มีค วามสามารถในการชํ า ระดอกเบี ยและคื นเงิ น ต้ นในเกณฑ์ สูง มาก แต่อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากความเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมอืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอยูใ่ นระดับ
AAA

A

: มี ค วามเสียงในระดับ ตํ า มี ค วามสามารถในการชํ า ระดอกเบี ยและคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สูง แต่อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากความเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมอืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีสูงกว่า

BBB

: มีความเสียงในระดับปานกลาง มีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ทีเพียงพอ แต่มี
ความอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี ยนแปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ งแวดล้ อ มอื น ๆ มากกว่ า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนีทีอ่อนแอลง เมือเทียบกับอันดับเครดิตทีอยูใ่ นระดับสูงกว่า

BB

: มีความเสียงในระดับสูง มีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ตํากว่าระดับปานกลาง
และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืน ๆ ค่อนข้ างชัดเจน ซึงอาจ
ส่งผลให้ ความสามารถในการชําระหนีอยูใ่ นเกณฑ์ทีไม่เหมาะสม

B

: มีความเสียงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ตํา และอาจจะหมด
ความสามารถในการชําระหนีได้ ตามการเปลียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมอืน ๆ

C

: มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนีสูงทีสุด บริ ษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นตาม
กําหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงือนไขทีเอืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมอืน ๆ อย่างมาก
จึงจะมีความสามารถในการชําระหนีได้
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D

เป็ นระดับทีอยูใ่ นสภาวะผิดนัดชําระหนี โดยผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ

อันดับเครดิต AA ถึง C อาจมีเครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่อท้ าย เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
อันดับเครดิตจากทริ สเรทติงสะท้ อนความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนีโดยไม่รวมความเสียง
ในการเปลียนแปลงการชําระหนีจากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี ทริ สยังกําหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) ควบคู่ไปกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร
(Company Rating) เพือสะท้ อนมุมมองของทริ สเกียวกับความเป็ นไปได้ ของการเปลียนแปลงอันดับเครดิตของ
องค์กรในระยะปานกลางหรื อมากกว่า โดยทริ สเรทติงจะพิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการเปลียนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในอนาคตทีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีขององค์กร
ทังนีแนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนีทีออกโดยบริ ษัทหนึง ๆ จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิตของบริ ษัทนัน
แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
แนวโน้มบวก (Positive)
แนวโน้มคงที (Stable)
แนวโน้มลบ (Negative)
แนวโน้มไม่ชดั เจน (Developing)

1.3

หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลียนแปลง
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน ปรับลดลง หรื อไม่เปลียนแปลง

สรุปข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อกําหนดสิทธิ

:

ข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้
(รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)

หน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้

:

1.

คํารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาทียังคงมีหนีคงค้ างภายใต้ ห้ ุนกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คํา
รับรองและรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้วา่

1.1 ผู้อ อกหุ้น กู้เป็ นนิ ติบุค คลประเภทบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ทีจดทะเบี ย น
ถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และได้ รั บ อนุญ าตให้ ดํ า เนิ น
กิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้ วยกฎหมาย
1.2 การดําเนินการหรื อการกระทําใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการออกและเสนอ
ขายหุ้ นกู้ เป็ นการกระทํ า ที ชอบด้ วยกฎหมายและเป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ แ ละข้ อ บัง คับ ของผู้อ อกหุ้น กู้ รวมทังกฎ ระเบี ย บของ
สํา นัก งาน ก.ล.ต. ทุก ประการ และไม่ เ ป็ นการกระทํ า ที ฝ่ าฝื นหรื อ
หลีกเลียงพันธะ ข้ อผูกพัน ข้ อรับรอง หรื อข้ อสัญญาใดๆ ทีผู้ออกหุ้นกู้
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ให้ ไว้ หรื อมีอยูก่ บั บุคคลอืนๆ
1.3 การออกหุ้นกู้ในครังนีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 เมือวันที 28
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
บริ ษั ท แ ละ/ หรื อ บุ ค ค ลที ค ณะ กร รม ก าร บริ ษั ท ม อบ หม า ย
มี อํ า นาจในการพิ จ ารณากํ า หนดรายละเอี ย ด และเงื อนไข
ต่ า ง ๆ ข อ ง หุ้ น กู้ ร ว ม ทั ง พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้ อ งได้ ตามทีเห็ นสมควร โดยให้ อ ยู่ภายใต้ ข้อกํ าหนด
ประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรื อได้ กระทําการ
อืนใดตามทีจําเป็ นเพือให้ สิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
มีความสมบูรณ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ ได้ ตามเงือนไข
และข้ อตกลงทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
1.5 ไม่มีเหตุการณ์ ใดๆ ได้ เกิดขึนและกําลังดําเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์
หรื อการละเว้ นทีเกียวข้ องกับหรื อถือว่าเกียวข้ องกับการผิดนัดใดๆ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ เกิดขึน ซึงเมือมีการให้ คําบอกกล่าว และ/หรื อ เมือเวลาได้
ล่วงพ้ นไป และ/หรื อ เมือมีการบรรลุเงือนไขอืนใด จะทําให้ เจ้ าหนีราย
หนึงรายใดหรื อหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิประกาศให้ หนีของตนถึง
กําหนดชําระและพึงชํ าระก่อนถึงกําหนดเวลาชําระหนี หรื อคู่สญ
ั ญา
ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรื อบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึงผู้ออกหุ้นกู้เป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยสัญญาดังกล่าวมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจหรื อสถานะทาง
การเงินของผู้ออกหุ้นกู้
2.

หน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที ยั ง คงมี ห นี คงค้ างภายใต้ หุ้ นกู้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ดําเนินการดังต่อไปนี

2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริ ษัทย่อย
ผู้อ อกหุ้น กู้ต้ อ งใช้ ค วามพยายามอย่า งดี ที สุด และจะดํ า เนิ น การให้
บริ ษัทย่อยใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดในการประกอบธุรกิจของตนให้
เหมาะสมและมี ประสิท ธิ ภ าพ และเป็ นไปตามหลัก การจัดการและ
บริ หารองค์กรทีดี
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ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการบริ หารและบํารุ งรักษาและดําเนินการให้
บริ ษั ทย่อ ยแต่ละบริ ษั ท บริ ห ารและบํารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิน ทีใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิในการ
บํารุ งรักษาทีดีและเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปของการประกอบธุรกิ จ
นันๆ และตามกฎหมายหลักทีใช้ บงั คับและเกียวข้ องโดยตรงกับธุรกิจที
เกียวข้ อง
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดให้ มีและดํารงรักษาไว้ และดําเนินการให้ บริ ษัท
ย่อ ยจัดให้ มี และดํ ารงรั กษาไว้ ซึงการประกันภัยในส่วนของตนตาม
วงเงิ นประกันภัยและต่อความเสียงภัยทังหลายซึงผู้ประกอบการใน
ลัก ษณะเดี ย วกั น กั บ ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วจะเอา
ประกันภัยไว้ ตามปกติ
2.2 บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริ ษัทย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทําและเก็บรักษาและจะดูแลให้ บริ ษัทย่อยจัดทําและ
เก็ บ รั ก ษาซึงบัญ ชี แ ละงบการเงิ น อย่ า งเหมาะสมและถูก ต้ อ งตาม
หลักการทางบัญชีทีเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปในประเทศไทย
2.3 การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีตาม
เวลาทีกําหนดไว้ ณ สํานักงานใหญ่ ของผู้ออกหุ้นกู้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบและคัดสําเนาได้ โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาทํา
การของผู้ ออกหุ้ นกู้ แต่ ทั งนี จะต้ องไม่ เ ป็ นการขั ด ขวางต่ อ การ
ดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุห้ นุ กู้
(ก) สําเนาของข้ อกําหนดสิทธิฉบับนีและสัญญาแต่งตังนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลงนามในสัญญาแต่งตังนายทะเบียน
หุ้นกู้ ทังนี ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบคู่ฉบับของข้ อกํ าหนดสิทธิ นีให้
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีทีผู้ถือหุ้นกู้มีเหตุ
จํ า เป็ นและสมควร ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ข อคู่ ฉ บับ ของข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ
ดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
(ข) สําเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี
(1) สํ า เนางบการเงิ น รายไตรมาสที ผู้ สอบบัญ ชี ไ ด้ สอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญ ชี กําหนดโดยสมาคมนักบัญ ชี และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับ
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วันทีผู้ออกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
จะต้ องไม่เกิน 45 (สีสิบห้ า) วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
(2) สําเนางบการเงิ นประจํางวดการบัญชีทีมีผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกัน
กับวันทีผู้ออกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ จะต้ องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลา
บัญชี
(3) รายงานประจําปี ทีเสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้ มี
ภายในวันเดียวกันกับวันทีผู้ออกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่
ทังนี ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้ องไม่เกิน 4 (สี) เดือนนับแต่วนั สินสุด
รอบระยะเวลาบัญชี
(4) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับ
วันทีผู้ออกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
จะต้ องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(5) รายงานการทบทวนผลการจัด อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ ของหุ้น กู้
(Credit Update) ทีจัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือที
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ โดยจะส่งให้ ภายในวันทีผู้ออก
หุ้นกู้ได้ รับใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
(ค) สําเนาเอกสารทีเป็ นหลักฐานแสดงว่าได้ มีการชําระเงินค่าดอกเบียตาม
หุ้นกู้ทงหมดโดยครบถ้
ั
วนแล้ ว โดยจัดให้ มีภายในวันทีครบกําหนดชําระ
ดอกเบียนันๆ
(ง) หนังสือแจ้ งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ซือหุ้นกู้คืนจากตลาด
รอง (ถ้ ามี)
(จ) หนั ง สื อ แจ้ งการเปลี ยนแปลงนายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ในกรณี มี ก าร
เปลียนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้
(ฉ) เอกสารหรื อหลักฐานอืนทีผู้ถือหุ้นกู้จะร้ องขอตามสมควร
2.4 หน้ าทีในการจัดทําและส่งรายงานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทางนาย
ทะเบี ย นหุ้ นกู้ ตามชื อและที อยู่ ข องผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ที ปรากฏอยู่ใ นสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพือรายงานให้ ทราบถึงเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี) วัน นับแต่วนั ที
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ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(ก) จํานวนหรื อสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การคําประกัน หรื อการก่อภาระหนีอืน
ของผู้ออกหุ้น กู้ทีอาจทําให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้มีภ าระหนีเกิ นสัดส่วนหรื อผิ ด
เงือนไขทีได้ ผกู พันไว้ ตามข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ ายแรง
เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลดทุนอย่างมีนยั สําคัญ หรื อกรณีเกิดความ
เสียหายขึนกับทรัพย์สนิ ทีเป็ นสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจของตน
เป็ นต้ น
(ค) รายงานเหตุการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชําระหนีให้ ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ได้
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนีต่อเจ้ าหนีเงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนีตามตราสาร
หนีทีมีมลู ค่าหนี (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจํานวนเงิน
ตังแต่ 400,000,000 บาท (สีร้ อยล้ านบาท) ขึนไป หรื อจํานวนเงินใน
สกุลเงินอืนทีเทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยผิด
นัดชําระหนีต่อเจ้ าหนีเงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนีตามตราสารหนีทีมีมลู ค่า
หนี (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจํานวนเงินรวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 บาท (สีร้ อยล้ านบาท) หรื อจํานวนเงินในสกุลเงิน
อืนทีเทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว
(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องคํ า พิ พ ากษาเสร็ จเด็ ด ขาด หรื อคํ า ชี ขาดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชําระเงินครังเดียวหรื อหลายครังรวมกันเกินกว่า
400,000,000 บาท (สีร้ อยล้ านบาท) หรื อจํานวนเงิ นในสกุลเงินอืนที
เทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยต้ องคําพิพากษา
เสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ ชําระเงินครังเดียว
หรื อหลายครั งรวมกันเกิ น กว่า 400,000,000 บาท (สีร้ อยล้ านบาท)
หรื อจํานวนเงินในสกุลเงินอืนทีเทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว เว้ นแต่
ผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อย มีความสามารถชําระหนีดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชีขาด
อันเป็ นทีสุดของอนุญาโตตุลาการนัน และการชําระหนีนันไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนีตามหุ้นกู้
ของผู้ออกหุ้นกู้
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อเงือนไขทีมีอยู่ในใบหุ้นกู้หรื อใน
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ส่วนใดส่วนหนึงของข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี
(ช) ผู้อ อกหุ้น กู้ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยหยุด ประกอบกิ จ การทังหมดหรื อ
บางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยเปลียนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระทําหรื อถูกกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงําหรื อถูก
ครอบงํ ากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
(ญ) สําเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว)
เมือผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทังนี ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้จัดส่งหรื อดําเนินการให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่ง
(ฎ) กรณีใดๆ ทีมีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ
ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ทีผู้ออกหุ้นกู้จดั ส่งให้
มีข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอืนใด
ทีผู้ถือ หุ้น กู้เ ห็ นว่ามี ความจํ าเป็ นทีต้ อ งส่งเพิมเติม หรื อมี กรณี อืนใดทีจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน ผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งข้ อชีแจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ เพิมเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
2.5 หน้ าทีอํานวยความสะดวกในการเข้ าตรวจเอกสาร
ผู้ออกหุ้นกู้จะอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นกู้ในการเข้ าตรวจดู
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานทีเกียวกับการออกหุ้นกู้ตามทีผู้
ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทังนี ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรให้ แก่ ผ้ ูออกหุ้นกู้ทราบ เป็ นเวลาล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7
(เจ็ด) วัน ก่อนหน้ าวันทีผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้ าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
2.6 การชําระภาษี
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระและจะดําเนินการให้ บริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทของตน
ชําระภาษี ต่าง ๆ ทังสินทีเรี ยกเก็ บจากสินทรั พย์ รายรั บ รายได้ หรื อ
กํ า ไรของตน ก่ อ นที ภาษี นัน ๆ จะล่ ว งเลยกํ า หนดที จะต้ องชํ า ระ
ตลอดจนจะทํ า การชํ า ระหรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารชํ า ระเงิ น ตามข้ อ
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เรี ยกร้ องอันชอบด้ วยกฎหมายต่างๆ ทังสิน ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที
เป็ นข้ อเรี ยกร้ องทีหากว่าการไม่ชําระแล้ วอาจก่อให้ เกิดภาระติดพันหรื อ
สิท ธิ ยึดหน่ว งเหนื อสินทรั พย์ รายรั บ รายได้ หรื อกํ าไรในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญได้ หรื อก่อให้ เกิดบุริมสิทธิ เหนือหนีอืนๆ เว้ นแต่ในกรณีที
(1) ภาษี หรื อเงินดังกล่าวกําลังอยู่ในระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ตและ
โดยวิธีการทีถูกต้ อง และ (2) ได้ มีการกันเงินสํารองหรื อเงินเผือเหลือ
ตามทีอาจจําเป็ นต้ องกันไว้ แล้ วสําหรับเรื องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี
ทีเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไป
2.7 การเปลียนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีความจําเป็ นทีจะต้ องเปลียนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดหาบุคคลเพือรับการแต่งตังให้ เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็ ว
ทีสุดเท่าทีจะสามารถกระทําได้ แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีผู้ออกหุ้นกู้ทราบ หรื อควรจะทราบว่าจะต้ องมีการเปลียนตัว
บุคคลดังกล่าว
2.8 การจัดอันดับความน่าเชือถือ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือของหุ้นกู้จาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ตลอดอายุห้ นุ กู้
อนึง ตลอดอายุห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้ มีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบทําการทบทวนผลการ
จัดอันดับเครดิตสําหรับหุ้นกู้ดงั กล่าว เมือมีเหตุการณ์อย่างหนึงอย่าง
ใดเกิดขึนอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรื อทบทวนผล
การจัดอันดับเครดิตตามทีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือดังกล่าว
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด
ซึงผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตลอด
อายุของหุ้นกู้
2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ทีเสนอขายในครังนีไปขอจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association) ภายในวัน
ออกหุ้นกู้และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนีไทย ตลอดอายุของหุ้นกู้
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2.10 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดสิทธิ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องรวมทังกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และคําสังต่างๆ ทีออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฏิบตั ิตามข้ อ
ผูกพันและเงือนไขต่างๆ ของข้ อกํ าหนดสิทธิ โดยเคร่ งครั ดตลอดอายุ
ของหุ้นกู้จนกว่าหนีหุ้นกู้ได้ ระงับลงทังจํานวน หรื อกรณีทีหุ้นกู้ได้ ระงับ
ลงทังจํานวนก่อนครบกําหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
2.11 การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดํารงสัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึง) ณ วันสินงวดบัญชีของแต่ละปี โดย
ทําการคํานวณจากงบการเงินรวม
ทังนี เพือประโยชน์ ของการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้ างต้ นให้ คํ า
จํากัดความตามทีระบุไว้ มีความหมายดังต่อไปนี
"หนีสินทีมีภาระดอกเบีย" หมายถึง หนีสินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีภาระ
ดอกเบียตามทีปรากฏในงบการเงินรวม ทังนี ให้ รวมถึง ส่วนของหนีสิน
ทีอาจเกิดขึนจากการทีผู้ออกหุ้นกู้เข้ าคําประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระ
ผูกพันอืนในลักษณะเดียวกันให้ แก่บุคคลใดๆ หรื อนิติบคุ คลอืน (การ
คําประกันไม่รวมถึงกรณีทีบุคคลอืนเข้ าผูกพันตนเป็ นผู้คําประกันผู้ออก
หุ้นกู้) แต่ไม่รวมถึงรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี โดยหนีสินทีมีภาระ
ดอกเบียทีเกิดจากสัญญาเช่าจะใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที
มีผลบังคับใช้ ณ วันออกหุ้นกู้
"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที
ปรากฏในงบการเงินรวม
"งบการเงิ นรวม" หมายถึง งบการเงิ นรวมประจํ าปี (Consolidated
Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ทีได้ ตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดั ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ ว
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2.12 การดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ องดํ า รงสถานะเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.13 ลําดับการชําระหนี
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดําเนินการเพือให้ ภาระข้ อผูกพันต่าง ๆของผู้ออกหุ้นกู้
ที มี อ ยู่ต ามหุ้น กู้นี มี ลํา ดับ การชํ า ระหนี อย่า งน้ อ ยที สุด เท่า เที ย มกับ
บรรดาภาระข้ อผูกพันอืน ๆ (ทีไม่ด้อยสิทธิหรื อไม่มีบรุ ิ มสิทธิเหนือกว่า)
ทังสินของผู้ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้
2.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
เมือผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่วา่ เมือใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสารซึงลง
นามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลทีได้ รับมอบ
อํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลทีผู้ออก
หุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ทีอาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึน และไม่มีคดีความหรื อการ
อนุญาโตตุลาการทีผู้ออกหุ้นกู้เป็ นจํ าเลยหรื อผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้ น
กรณีทีได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี))
3.

ข้ อละเว้ นของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาทียังคงมีหนีคงค้ างภายใต้ ห้ ุนกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่
กระทําการดังต่อไปนี

3.1 การควบรวมกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้ บริ ษัทย่อย) ดําเนินการใดๆ เพือ
หรื อเกียวข้ องกับการรวมหรื อควบกิจการของบริ ษัทของตนหรื อกิจการ
ของตนกับผู้อืน หรื อกระทําการหรื อยินยอมให้ มีการกระทําใดๆ ทีมี
ลักษณะหรื อมีผลเช่นเดียวกับการรวมหรื อควบกิจการ
3.2 การเลิก การยุติก ารดํ า เนิ น การ และการเปลียนแปลงลัก ษณะของ
กิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้ บริ ษัทย่อย) ดําเนินการใดๆ เพือ
หรื อเกียวข้ องกับการเลิกหรื อยุติการประกอบกิจการ หรื อเปลียนแปลง
ลักษณะของกิจการในสาระสําคัญทีกําลังดําเนินอยู่ในปั จจุบนั (ไม่ว่า
ทังหมดหรื อเพียงบางส่วนทีสําคัญ) ยกเว้ นในกรณีทีการเลิกหรื อยุติการ
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ประกอบกิ จ การดัง กล่า วไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนีตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
3.3 การไม่จ่ายเงินปั นผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
ชําระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบียหุ้นกู้ หรื อผิดนัดชําระหนีใดๆ ตามหุ้นกู้
นี และการผิดนัดหรื อผิดเงือนไขดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ทังนี เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
3.4 การลดทุน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดําเนินการใดๆ เพือให้ มีการลดทุนชําระแล้ วของผู้ออก
หุ้นกู้ เว้ นแต่ เป็ นกรณี การลดทุนเพือวัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้ องไม่
ทําให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีเงินสดหรื อทรัพย์สนิ ลดลง
ดอกเบียหุ้นกู้

:

(ก) หุ้นกู้ชุดที U เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบียคงทีเท่ากับร้ อยละ 2.78
(สองจุดเจ็ดแปด) ต่อปี และมีอายุ 6 (หก) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
(ข) หุ้นกู้ชุดที R เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบียคงทีเท่ากับร้ อยละ 2.97
(สองจุดเก้ าเจ็ด) ต่อปี และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
(ค) หุ้นกู้ชุดที Q เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบียคงทีเท่ากับร้ อยละ 3.39
(สามจุดสามเก้ า) ต่อปี และมีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2. จํานวนดอกเบียสําหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบีย ให้ คํานวณจากเงินต้ น
ของหุ้ นกู้ ตามที กํ า หนดไว้ ในข้ อ 2 ของข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ โดยอาศั ย
หลักเกณฑ์ 1 (หนึง) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับ
จํานวนวันทีผ่านไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบียทีเกียวข้ อง
ทังนี การเลือนวันชําระดอกเบียเพือให้ เป็ นวันทําการ ตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อ 8.2 ของข้ อกํ าหนดสิทธิ นนั จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคํานวณ
ดอกเบียทีกําหนดไว้ นี เว้ นแต่ในกรณีวนั ชําระดอกเบียงวดสุดท้ ายไม่ตรง
กับวันทําการ ให้ เลือนวันชําระดอกเบียดังกล่าวเป็ นวันทําการถัดไป และ
จะต้ องนําจํานวนวันทังหมดทีเลือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชําระ
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ดอกเบียทีเลือนออกไป มารวมคํานวณดอกเบียด้ วย
3.

ในกรณีทีผลการคํานวณดอกเบียหุ้นกู้ต่อหน่วยทีได้ มีจํานวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตําแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก)ตําแหน่ง
โดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึนในกรณีทีมีเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า)
นอกนันให้ ปัดลง

4. ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระหนีเงินต้ น ตามเงือนไขในข้ อกําหนด
สิทธิ (ซึงรวมถึงกรณีทีหนีถึงกําหนดชําระโดยพลันตามทีระบุไว้ ในข้ อ
11.2 ของข้ อกําหนดสิทธิ) ดอกเบียสําหรับหนีทีค้ างชําระนับจากวันถึง
กําหนดชํ าระจนถึงวันทีผู้ออกหุ้นกู้ทําการชํ าระหนีครบถ้ วนให้ คิดใน
อัตราดอกเบียผิดนัด
การชําระเงินต้ นของหุ้นกู้

:

(ก) กรณีทวไป
ั ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยทํา
การชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือ
หุ้นกู้ตามทีได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ซึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนําส่งสําเนาสมุด
บัญชีหน้ าทีมีชือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสําเนาบัตรประชาชนหรื อ
เอกสารแสดงการเป็ นนิ ติ บุค คลที รั บ รองสํ า เนาถูก ต้ องให้ แก่ น าย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า14 (สิบสี) วันก่อนวันชําระเงินต้ นหรื อโดยเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีทีส่งถึงผู้ถือหุ้นใน
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพือการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จําเป็ นต้ องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้ ให้ แก่บุคคลทีศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ใน
หุ้นกู้จํานวนต่างๆ ทีลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชือของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดยทําการชําระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามทีได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ ซึงผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
พร้ อมนําส่งสําเนาสมุดบัญชี หน้ าทีมีชือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และ
สําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลทีรับรองสําเนา
ถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี) วันก่อนวันชําระ
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เงินต้ น หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณี ที ส่ง ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ ในต่ า งประเทศ) ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ตามที อยู่ที
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จําเป็ นต้ องนําใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพือใช้
แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การชําระดอกเบียหุ้นกู้
หรื อเงินอืนใด (ถ้ ามี)

:

(ก) กรณีทวไป
ั ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบียหรื อเงินจํานวนอืนใดภายใต้ ห้ นุ
กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ทีได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียน
หุ้นกู้ซึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอน
เงิ น เข้ า บัญ ชี พ ร้ อมนํ า ส่ง สํา เนาสมุด บัญ ชี ห น้ า ที มี ชื อของผู้ถื อ หุ้น กู้
ปรากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คล
ทีรับรองสําเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี (14) วัน
ก่อนวันชําระดอกเบียหรื อเงินจํานวนอืนใด (ถ้ ามี)หรื อโดยเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที ส่ง ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ใ น
ต่างประเทศ)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือการชําระดอกเบีย ทังนี ในการ
ชําระดอกเบียงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จําเป็ นต้ องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืน
ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชําระดอกเบียหรื อเงินจํานวนอืนใดภายใต้ ห้ ุนกู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่บุคคลที
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้ งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้
ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จํานวนต่าง ๆ ทีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ใน
ชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้น
กู้ โดยการโอนเงิ น เข้ าบัญ ชี ข องผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ตามที ได้ แ จ้ งไว้ กั บ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ซึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชําระโดย
การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี พ ร้ อมนํ า ส่ง สํ า เนาสมุด บัญ ชี ห น้ าที มี ชื อของ
ผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิติบคุ คลทีรับรองสําเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี) วันก่อนวันชํ าระเงินต้ นหรื อโดยเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายใน
นามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้
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ตามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือการชําระดอกเบีย ทังนี
ในการชําระดอกเบียงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จําเป็ นต้ องนําใบหุ้นกู้หรื อ
ใบรับเพือใช้ แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ
คืนหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชําระเงินต้ นทังหมดภายใต้ ห้ นุ กู้และดอกเบียงวดสุดท้ าย
2.

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อ
แหล่งอืนๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทําคําเสนอขอซือคืน
หุ้นกู้เป็ นการทัวไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทําคําเสนอขอซือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ องทําการซือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึงประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนทีเสนอขาย

3.

เมื อผู้อ อกหุ้น กู้ทํ า การซื อคื น หุ้น กู้แ ล้ ว จะมี ผ ลทํ า ให้ ห นี ตามหุ้น กู้
ดังกล่าวระงับลง เนืองจากหนีเกลือนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออก
หุ้น กู้ จะนํ า หุ้น กู้ดัง กล่า วออกเสนอขายต่อ ไปอี ก มิ ไ ด้ ซึงผู้อ อกหุ้น กู้
จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพือยกเลิกหุ้นกู้ทีซือมาดังกล่าว
รวมทังแจ้ ง เรื องการซื อคืนหุ้นกู้ใ ห้ ตลาดรองทีมีการซือขายหุ้นกู้และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี โดยต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
และประกาศทีเกียวข้ อง

4. ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่
เป็ นการซือหุ้นคืนตามข้ อ 10.2 ของข้ อกําหนดสิทธิหรื อได้ รับโอนหุ้นกู้
มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
เหตุผิดนัด

:

กรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนีถือเป็ นการผิดนัดตามข้ อกําหนดสิทธิ
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบีย เมือถึงกําหนดชําระ
ไม่วา่ งวดใดงวดหนึง
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงือนไข หรื อภาระหน้ าที ไม่ว่าข้ อใด
ข้ อหนึงตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ (เว้ นแต่กรณีการไม่ชําระเงิน
ต้ น และ/หรื อ ดอกเบีย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุทีสามารถ
แก้ ไขได้ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
ภายหลังจากวันทีได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการกระทํา
ผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึงถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ที
ยังมิได้ ทําการไถ่ถอนทังหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ น
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เหตุทีไม่สามารถแก้ ไขได้ ก็ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึนโดยทันที โดย
มิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพือการแก้ ไขดังกล่าวข้ างต้ น
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนีใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) มี
จํานวนรวมกันเกินกว่า (400,000,000 (สีร้ อยล้ าน) บาท หรื อจํานวน
เงินในสกุลเงินอืน ซึงมีมลู ค่าเทียบเท่าจํานวนเงินดังกล่าว) และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยผิดนัดชําระหนีใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) มี
จํานวนรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร้ อยล้ าน) บาท (หรื อจํานวน
เงินในสกุลเงินอืน ซึงมีมลู ค่าเทียบเท่าจํานวนเงินดังกล่าว) หรื อในกรณี
มีเหตุทําให้ เจ้ าหนีของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยมีสิทธิ เรี ยกให้
ชําระคืนหนีดังกล่าวก่อนครบกําหนด โดยการเร่ งรัดการชําระหนีก่อน
ครบกําหนดนันเป็ นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยทีผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ไม่ ทํ า การชํ า ระหนี ดั ง กล่ า วให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันทีถึงกําหนดชําระหนีนันๆ
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยตกเป็ นผู้มีหนีสินล้ นพ้ นตัว ถูกพิทกั ษ์
ทรั พ ย์ หรื อ ถู ก เจ้ าพนัก งานยึ ด บัง คับ หรื อ อายัด ทรั พ ย์ หรื อ มี ก าร
ฟ้ องร้ องเหนือทรัพย์สนิ (ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ) หรื อผู้ออก
หุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ ตนต้ องตก
อยู่ภายใต้ ข้อสันนิษฐานว่าตนเป็ นผู้มีหนีสินล้ นพ้ นตัว ตามทีระบุไว้ ใน
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับแก้ ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2542 หรื อกรณีมีการยืนขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอืนหรื อโดย
ตนเอง) ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยล้ มละลาย โดยศาลทีมี
อํานาจได้ รับคําขอนันไว้ พิจารณาแล้ ว หรื อมีการเริ มดําเนินการ (ไม่ว่า
โดยบุคคลอืนหรื อโดยตนเอง) เพือขอฟื นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ บริ ษัทย่อย ทังนี ภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง หรื อ กรณีมีการเจรจา
ปรับโครงสร้ างหนีหรื อประนอมหนีของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อ กรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยทําการหยุดพักชําระหนีเป็ น
การทัวไป
(จ) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องคํ า พิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ คํ า ชี ขาดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชําระเงินครังเดียวหรื อหลายครังรวมกันเกินกว่า
400,000,000 (สีร้ อยล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า)
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถทํา การชํ าระเงิ น ให้ ครบถ้ วนได้ ตามคํ าสัง
ดังกล่าว หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึงถือหุ้น
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กู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียังมิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
ความเห็นอันสมควรว่าการชําระเงินดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อเงือนไขใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิได้
(ฉ) กรณีการปฏิบตั ิตามหน้ าทีไม่วา่ อย่างใดอย่างหนึงของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอยู่
ภายใต้ ห้ นุ กู้และข้ อกําหนดสิทธิกลายเป็ นสิงทีมิชอบด้ วยกฎหมาย ขัด
ต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้
(ช) เมือมีการแก้ ไขเปลียนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ
รั บ รอง หนัง สื อ ยิ น ยอม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ ที ผู้อ อกหุ้น กู้ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยได้ รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที บุคคล หรื อนิติบคุ คล
ใด ๆ ซึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยจําเป็ นต้ องมีไว้ หรื อใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ซึงการแก้ ไขเปลียนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิก
เช่ น ว่ า นัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิหรื อตาม
สัญ ญาในการชํ า ระหนี ตามหุ้ นกู้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ ส ามารถแก้ ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที
เกิดเหตุการณ์นนๆ
ั
(ซ) เมือผู้ออกหุ้น กู้หรื อบริ ษัทย่อยถูกดํา เนิน การโดยทางกฎหมาย หรื อ
คําสังของรัฐ หรื อเพราะกรณีอืนใดอันมีผลให้ การดําเนินงานหรื อธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าวต้ องเปลียนแปลงหรื อสะดุดลง
หรื อมีผลให้ ทรัพย์สนิ หรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าว
ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนต้ องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของ
หน่ ว ยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจัก รไทย และกรณี ดัง กล่า ว
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างสําคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้น
กู้มิได้ แก้ ไขเยียวยาเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ผลของการผิดนัด

:

เมือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึงตามข้ อ 11.1 ของข้ อกําหนดสิทธิ หาก
(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึงถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทียังมิได้ ไถ่ถอนทังหมด หรื อ
(ข) มีมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ ดําเนินการ หรื อ
(ค) เป็ นกรณีตามข้ อ 11.1 (ก) (ง) หรื อ (ฉ) ของข้ อกําหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทําการชําระเงิ นต้ นพร้ อม
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ด้ วยดอกเบียตามหุ้นกู้ทีคํานวณจนถึงขณะนันซึงถือเป็ นอันถึงกําหนดชําระ
โดยพลันให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทนั ที โดยให้ ระบุกรณีทีเกิดขึนนันด้ วย ทังนี การทีผู้
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าจํานวนใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้รายใด หากไม่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอืน
ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิดขึนกับหุ้นกู้ทงหมด
ั
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนด
สิทธิ

:

(1) การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ ในเรื องทีจะกระทบต่อสิทธิทีมิใช่
สาระสําคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเรื องทีเห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึงไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ
เพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง กฎ
ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคําสังทีมีผลบังคับทัวไป หรื อประกาศ หรื อ
ข้ อบังคับของ สํานักงาน ก.ล.ต. เกียวข้ อง รวมทัง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ในกรณีทีหุ้นกู้จดทะเบียนซือ
ขายอยูใ่ นสมาคมตลาดตราสารหนีไทย) และ/หรื อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (ในกรณี ที หุ้ นกู้ จดทะเบี ย นซื อขายอยู่ ใ นตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) หรื อ เป็ นการแก้ ไขเปลี ยนแปลงตาม
หลักเกณฑ์ของข้ อ 4.4 วรรค 2 ของข้ อกําหนดสิทธิ ให้ กระทําได้ โดยไม่
ต้ องได้ รั บ ความยิ น ยอมจากที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ โดยการแก้ ไข
เปลียนแปลงดังกล่าวให้ มีผลใช้ บงั คับเมือได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลง
ให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็ นประการ
อืน
(2) การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ (1) (แต่ทงนี
ั
ไม่รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนั เป็ นการขยาย
อายุห้ ุนกู้หรื อการชํ าระหนีตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น
หุ้นกู้อืนหรื อทรัพย์สินอืนของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลใด ๆ และเพือกรณี
อืนใดทีกฎหมายห้ ามมิให้ ดําเนินการ) ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้
ออกหุ้นกู้ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลง
ให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็ นประการ
อืน
(3) การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
รวมตลอดทังข้ อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
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ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสาร
หนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม)
(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ทีมีการแก้ ไข
เพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมือได้ รับการร้ องขอ
กฎหมายทีใช้ บงั คับ
2.

:

ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนีใช้ กฎหมายไทยบังคับ

ข้ อจํากัดการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย

เนืองจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ให้ จํากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ กบั สํานักงาน ก.ล.ต. แล้ วตามข้ อ 35 วรรค
สองของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนีทีออก
ใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ดังนันผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดําเนินการให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้ แก่บคุ คลอืนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้ นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็ นไปตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที กจ.5/2552 เรื องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ฉบับลงวันที
13 มีนาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
3.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ในครังนีเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
โดยเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และเป็ นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที
ได้ กํา หนดประเภทของผู้ล งทุนสถาบัน และ /หรื อ ผู้ล งทุนรายใหญ่ ไ ว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที กจ. 5/2552 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ฉบับลงวันที
13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ซึงประกอบด้ วย
เพือประโยชน์ตามข้ อนี "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

บริ ษัทหลักทรัพย์
บริ ษัทประกันวินาศภัย
บริ ษัทประกันชีวิต
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคลซึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผู้
ลงทุนรายใหญ่
กองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซือขายล่วงหน้ า
ผู้ประกอบธุรกิจการซือขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซือขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
นิติบคุ คลซึงมีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
ผู้จดั การกองทุนทีมีชือในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การกองทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
ผู้จดั การกองทุน
ผู้จดั การลงทุนทีมีชือในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การลงทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า
ผู้ลงทุนอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ” หมายถึง
(1)

นิติบคุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่หนึงร้ อยล้ านบาทขึนไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ าตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ วตังแต่ยีสิบล้ านบาทขึนไป

(2)

บุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
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(ก)
(ข)
(ค)
3.2

3.3

มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ห้าสิบล้ านบาทขึนไป ทังนี สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซงใช้
ึ
เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนัน
มีรายได้ ตอ่ ปี ตงแต่
ั สล้ี านบาทขึนไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ าตังแต่สบิ ล้ านบาทขึนไป

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขที •• ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-626-7777
โทรสาร
0-2657-3285
เงือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่าย
หุ้นกู้ ซึงจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจํานวนและราคาทีระบุในข้ อ 1 ของส่วนที 4 ทังนี ให้ เป็ นไป
ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
3.4

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
รายการค่าใช้ จ่าย(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)
บาท
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล
150,000
ค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
500,000
ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ
200,000
รวมประมาณ
850,000
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่า
จัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชีชวน เป็ นต้ น

3.5

วิธีการขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นกู้

ผู้ลงทุนทีประสงค์จะจองซือหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นกู้ ได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และทีหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีบริ การรับจองซือ
ตังแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที 27 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2559 และตังแต่เวลา 8.30 น. ถึง 11.00 น. ของวันที 29
กันยายน พ.ศ. 2559 ในระหว่างเวลาทําการของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ทังนี ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่ าง
หนังสือชีชวน เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครังนีได้ ก่อนทําการจองซือหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที
www.sec.or.th
3.6

วันและวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือหุ้นกู้
3.6.1 (ก)

ในกรณีผ้ จู องซือทีเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
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ผู้ประสงค์จะจองซือหุ้นกู้จะต้ องจองซือหุ้นกู้ขนตํ
ั า 100 (หนึงร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึงแสน)
บาท และทวีคณ
ู ครังละ 100 (หนึงร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึงแสน) บาท
(ข)

ในกรณีผ้ จู องซือหุ้นกู้ทีเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ประสงค์จะจองซือหุ้นกู้จะต้ องจองซือหุ้นกู้ขนตํ
ั า 100 (หนึงร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึงแสน)
บาท และทวีคณ
ู ครังละ 10 (สิบ) หน่วย หรื อ 10,000 (หนึงหมืน) บาท

3.6.2 ผู้ทีประสงค์จะจองซือหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือหุ้นกู้ในใบจองซือหุ้นกู้ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ ดังนี
(ก)

ในกรณีผ้ จู องซือทีเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
1) ผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบบัตรประจําตัวทีทาง
ราชการออกให้ พร้ อมแนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทังลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) ผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อทีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสําเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออก
ให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
4) ผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึงลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(ข) ในกรณีผ้ จู องซือหุ้นกู้ทีเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
1) ผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อทีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสําเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออก
ให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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2)

ผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึงลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

3.6.3 ผู้ทีประสงค์ จะจองซือหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามทีกํ าหนดข้ างต้ น พร้ อมเงิ นค่าจองซือครังเดียวเต็มตาม
จํานวนหุ้นกู้ทีจองซือไปทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อหน่วยงาน
ขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีบริ การรับจองซือ ดังนี
(ก)

วิธีการส่งเอกสารและการชําระเงินค่าจองซือ
1) สําหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
• กรณี ผ้ ูจ องซือมี ความประสงค์ จ ะชํ าระเงิ นค่าจองซือ เป็ นเงิ น สด หรื อเงิ น โอน ผู้จองซื อ
สามารถจองซือและชําระเงินค่าจองซือได้ ทีสํานักงานใหญ่ หรื อสาขาของผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีบริ การรับจองซือตังแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทําการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทําการของแต่ละสาขา ของวันที 27 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.
2559 โดยในกรณีทีเป็ นเงินโอน ผู้จองซือต้ องโอนเงินค่าจองซือเข้ าบัญชี ดังนี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 1 “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที U”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 2 “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที R”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที 3 “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที Q”

• กรณีผ้ จู องซือมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซือ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซือหุ้นกู้สามารถจองซือและชําระเงินค่าจองซือได้ ที
สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีบริ การรับจองซือ ตังแต่เวลา
8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทําการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริง
ของแต่ละสาขา ของวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเช็คหรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
ต้ องลงวันทีไม่เกินวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2559 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหัก
บัญชีเดียวกันกับของสถานทีจองซือเท่านัน และขีดคร่อมสังจ่ายเข้ าบัญชี ดังนี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที U “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที U”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที R “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที R”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที Q “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที Q”
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2) สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน
• กรณี ผ้ ูจ องซือมี ความประสงค์ จ ะชํ าระเงิ นค่าจองซือ เป็ นเงิ น สด หรื อเงิ น โอน ผู้จองซื อ
สามารถจองซือและชําระเงินค่าจองซือได้ ทีสํานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ตังแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที 27 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และตังแต่
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 11.00 ของวันที 29 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยกรณีทีเป็ นเงินโอน ผู้
จองซือต้ องโอนเงินค่าจองซือเข้ าบัญชี ดังนี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที U “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที U”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที R “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที R”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที Q “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที Q”
•

กรณีผ้ จู องซือมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซือ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อ ที เรี ย กว่ า “เช็ ค ธนาคาร”) ผู้จ องซื อสามารถจองซื อและชํ า ระเงิ น ค่ า จองซื อได้ ที
สํานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตังแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และตังแต่เวลา 8.30 ถึง 11.00 น. ของวันที 29 กันยายน
พ.ศ. 2559 โดยเช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันทีไม่เกินวันที 29
กันยายน พ.ศ. 2559 และสามารถเรี ยกเก็ บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของ
สถานทีจองซือเท่านัน และขีดคร่อมสังจ่ายเข้ าบัญชี ดังนี
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที U “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที U”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที R “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที R”
สําหรับหุ้นกู้ชดุ ที Q “บัญชีจองซือหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครังที 3/2559 ชุดที Q”

(ข)

การดําเนินการจองซือจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงือนไขทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
จัดเตรี ยมไว้ ในแต่ละสถานที

(ค)

ผู้จองซือทีแสดงความจํานงในการจองซือ และได้ ทําการจองซือหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะขอยกเลิก
การจองซื อและขอเงิ นคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณี ทีระบุในข้ อ (จ)) แต่อย่างไรก็ ตาม ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนดังทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น

(ง)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้นกู้ก่อนกําหนด หากมีผ้ จู องซือหุ้นกู้
เข้ ามาครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว

(จ)

หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทําแบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม
หรื อ Suitability Test ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ ลู งทุนรายใหญ่ทํา Suitability
Test ก่อนเพือประเมินความเสียงของหุ้นกู้ทีเหมาะสมกับผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าว หากผู้ลงทุนราย
ใหญ่รายใดๆ ดังกล่าวไม่ยินยอมทํา Suitability Test ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการ
จองซือของผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวได้
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ทังนี ในกรณีทีผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ ทํา Suitability Test แล้ ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินทีได้ รับคือ
หุ้นกู้มีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ จากการประเมิน แต่ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ รายดังกล่าวยังคงประสงค์ จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ร ายดังกล่าวจะต้ อ งลง
ลายมือชือในใบจองหุ้นกู้เพือยืนยันในฐานะผู้จองซือว่าตนยินยอมรับความเสียงของหุ้นกู้ทีจองซือซึง
สูงกว่าระดับความเสียงทีผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่
รายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสียงตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
มีสทิ ธิปฏิเสธการจองซือหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายใหญ่รายนันได้
(ฉ)

สําหรับผู้จองซือทียังไม่เคยกรอกแบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า
(KYC/CDD) ผู้จองซือรายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (KYC/CDD) ตามแบบทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้กําหนดก่อนการจอง
ซือหุ้นกู้

(ช)

ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทําการของผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุทีผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบ
หุ้นกู้ทีเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ผู้จองซือมีสทิ ธิทีจะยกเลิกการจองซือภายในวันทําการถัดไปนับจาก
วันทีผู้ออกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
จองซือได้ ดงั กล่าว ทังนี หากเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึนในวันจองซือหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ ูจองซือที
ประสงค์จะยกเลิกการจองซือหุ้นกู้ต้องดําเนินการภายในวันนัน (“กําหนดเวลายกเลิกการจองซือหุ้นกู้”)

3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครังนีเป็ นการเสนอขายทังจํานวนให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการจัดสรร
หุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือเป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิทีจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็
ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซือหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร เพือให้ การจองหุ้นกู้ในครังนีประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด
3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีทีมีผ้ จู องซือหุ้นกู้เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทเสนอขาย
ี
การยกเลิกการจองซือหุ้นกู้ และการรับจอง
ซือหุ้นกู้เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทเสนอขาย
ี
วิ ธีการจัดสรรหุน้ กู้ในกรณีทีมี ผูจ้ องซื 7อหุน้ กู้เกิ นกว่าจํ านวนหุน้ กู้ทีเสนอขาย
ในกรณี ทีมีผ้ ูจองซือเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามที
เห็นสมควร โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้อาจทําการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการ
จัดสรรให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี ตามแต่วิธีการทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
การยกเลิ กการจองซื 7อหุน้ กู้
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6 และ/หรื อ ใน
กรณีทีมิได้ รับการชําระเงินค่าจองซือหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซือ ณ เวลาทีทําการจองซือหุ้นกู้ในกรณีชําระเงินโดยเงินสด หรื อเงิน
โอน หรื อในกรณีทีผู้จองซือชําระเงินค่าจองซือเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟ หรื อแคชเชียร์ เช็ค แต่ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานทีจองซือนันๆ
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การรับจองซื 7อหุน้ กู้เกิ นกว่าจํ านวนหุน้ กู้ทีเสนอขาย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซือหุ้นกู้เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขายเพือสํารองไว้ สําหรับ
กรณีทีไม่สามารถเรี ยกชําระเงินค่าจองซือหุ้นกู้จากผู้จองซือในลําดับทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อในกรณีทีผู้จองซือทีอยู่ในลําดับ
ทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึงผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หุ้นกู้จะตัดสิทธิ ในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซือรายนันๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนทีตัดออกให้ แก่ผ้ ูจองซือรายถัดไป
จนกว่าจะครบตามจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย
3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ในกรณีทีไม่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณีทีผู้จองซือไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจํานวนทีจองซือ ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการ
ให้ ผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตาม
จํานวนทีจองซือ โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นกู้ โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู อง
ซือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอยู่ของผู้จองซือหุ้นกู้ทีระบุไว้
ในใบจองซือหุ้นกู้ ทังนี ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี) วันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหุ้นกู้ ผู้จองซือดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ
หุ้นกู้ทีต้ องคืนให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นกู้นนั นับจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 (สิบสี) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันทีได้ มีการชําระ
คืน ทังนี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซือหุ้นกู้โดย
ถูก ต้ อ งแล้ ว ให้ ถื อ ว่า ผู้จ องซื อได้ รั บ คื น เงิ น ค่าจองซื อแล้ ว โดยถูก ต้ อ ง และผู้จองซื อจะไม่มี สิท ธิ เ รี ย กร้ องดอกเบี ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ทังสิน
3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเสนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุด
การเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีเสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นกู้
โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี) วัน นับจากวันสินสุดกําหนดเวลายกเลิกการจองซือหุ้นกู้
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอยูข่ องผู้จองซือหุ้นกู้ทีระบุไว้ ในใบจองซือหุ้นกู้ ทังนี ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้น
กู้ให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี) วัน นับแต่วนั สินสุดกําหนดเวลายกเลิกการจองซือหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้จองซือดังกล่าวมี
สิทธิได้ รับดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ทีต้ องคืนให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นกู้นนั
นับจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 (สิบสี) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันทีได้ มีการชําระคืน ทังนี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซือหุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับ
คืนเงินค่าจองซือแล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซือจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบีย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ทังสิน
3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ทําใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรร
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือ ทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที
ปรากฏอยู่ในใบจองซือหุ้นกู้ หรื อดําเนินการนําหุ้นกู้ทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพือผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สําหรับผู้จองซือหุ้นกู้ทีได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดําเนินการ
ดังกล่าวไว้ ในใบจองซือหุ้นกู้
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3.12 ภาระภาษี ของหุ้นกู้และผลตอบแทนอืน
สรุปภาระภาษี ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในหุ้นกู้นีเป็ นเพียงข้ อมูลทัวไปสําหรับผู้ลงทุนเท่านัน และมิใช่คําแนะนําทาง
ภาษี อากรแต่อย่างใด ดังนัน ผู้ลงทุนจึงควรปรึ กษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ทีเกียวข้ องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน
สรุปภาระภาษี อากรนีจัดทําขึนโดยอิงกับกฎหมายภาษี อากรทีใช้ บงั คับอยู่ ณ วันทีมีการจัดทําเอกสารนี ซึงอาจมีการเปลียนแปลง
ในภายหลังได้
อนึง สรุ ปภาระภาษี อากรต่อไปนีมิ ได้ มี ความมุ่งหมายทีจะให้ เป็ นข้ อ มูลครบถ้ วนสมบูรณ์ ถึงภาระภาษี อากรที
เกียวข้ องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษี อากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษี อากรทีต้ องชําระจะขึนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น นักลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อเป็ นนิติบคุ คล ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถินทีอยู่ในประเทศไทยหรื อเป็ นผู้ทีถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อไม่ หรื อเป็ นผู้ทีมี
ถินทีอยูใ่ นประเทศทีมีความตกลงเพือการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
1) ภาษีเงินได้
กรณีทีผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) ดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ซึงผู้ลงทุนได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ทีได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่า
ทีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิ ทีจะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายไว้ ตาม (1) หรื อ (2)
ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนําดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์ทีได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
ไปรวมกับเงินได้ อืนเพือคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ซึงมีอตั ราภาษี ระหว่างร้ อยละ 5-35 (ห้ าถึงสามสิบห้ า)โดยหากผู้ลงทุน
เลือกทีจะนําดอกเบียและผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้หรื อประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวไปรวมกับเงินได้ อืนเพือ
คํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดานนัน ผู้ลงทุนสามารถนําภาษี หกั ณ ทีจ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คล
ธรรมดาได้
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณีทีผู้ลงทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึงจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นบริ ษัท
ห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมูลนิธิหรื อ
สมาคมทีประกอบกิจการซึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมทีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้ เป็ นองค์การ หรื อสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี
(1)

ดอกเบีย

ดอกเบี ยที ผู้ล งทุน ประเภทบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นนิ ติ บุค คล รวมถึ ง ธนาคาร บริ ษั ท เงิ น ทุน บริ ษั ท
หลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึง)และต้ องนําดอกเบียไปรวม
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คํานวณเป็ นรายได้ เพือเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยสามารถนําภาษี หกั ณ ทีจ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคํานวณภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล
ดอกเบียทีผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรื อสมาคมทีไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลได้ รับจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)
(2)

ผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้

ผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย แต่ผ้ ูลงทุนจะต้ องนําผลตอบแทน
สําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้ อืนของผู้ลงทุนเพือคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(3)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ จ ากการโอนหุ้ นกู้ ที ผู้ล งทุน ได้ รั บ ไม่ ต้ อ งถู ก หัก ภาษี ณ ที จ่ า ย แต่ ผ้ ูล งทุน จะต้ อ งนํ า
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าทีลงทุนไปรวมกับรายได้ อืนของผู้ลงทุนเพือคํานวณภาษี เงินได้
นิติบคุ คล
กรณีทีผู้ลงทุนเป็ นผู้ทีไม่ มีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถื อว่ามีถินทีอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่นัน กฎหมายไทยจะไม่คํานึงถึง
สัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้ หลักเกณฑ์วา่ หากผู้ลงทุนนันอยูใ่ นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึงหรื อหลายคราวรวมกันตังแต่
180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันในปี ปฏิทินเดียวกันให้ ถือว่าเป็ นผู้มีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
(1)

ดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศทีผู้ลงทุนมี
ถินทีอยูจ่ ะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ซึงผู้ลงทุนได้ รับจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายใน
อัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศทีผู้ลงทุนมี
ถินทีอยูจ่ ะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเงินได้ เกินกว่าทีลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
ในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณีทีผู้ลงทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึงจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และ
มิได้ ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรื อมิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบีย และ
ผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึงจ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี
อากรดังนี
(1)

ดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้
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เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศทีผู้ลงทุนมี
ถินทีอยูจ่ ะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ดอกเบีย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซือหุ้นกู้ ทีผู้ลงทุนได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
ในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกําหนดและเงือนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนทีทําขึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศทีผู้ลงทุนมี
ถินทีอยูจ่ ะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้เฉพาะส่วนทีตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าทีลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี ณ
ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนซึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะในอัตราร้ อยละ0.011 (ศูนย์จุด
ศูนย์หนึงหนึง) (ซึงได้ รวมถึงภาษี บํารุงท้ องถินในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)ของภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว)จากยอดดอกเบียรับและกําไรก่อน
หักรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบียหรื อผลประโยชน์ทีได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็ นรายรับจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยียงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน
3) อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
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ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในร่างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ของผู้ออกตราสารหนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่
ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลข้ างต้ นครอบคลุมถึงข้ อมูลของผู้ออกตราสารหนี ้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้ อมูลที่ ผ้ ลู งทุน
สามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุไว้ ในร่างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ ในการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลดังกล่าว ข้ าพเจ้ ามีความรับผิดชอบต่อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่อ้างอิงนันเช่
้ นเดียวกับการนาข้ อมูลมาแสดงให้ ปรากฏในร่างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ ดร. รณชิ ต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

______________________

นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

______________________

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร

______________________

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
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(ร่ าง) ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับ
สําหรับ
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2565”
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2566”
และ
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 9/2559 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2569”
ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูน้ ี (“ข้อกําหนดสิ ทธิ”) กําหนดหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทัวไปทังหมด ทีใช้บงั คับกับ“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 3 ครบ
กําหนดไถ่ ถอนปี 2565”, “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี 2566” และ “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี
2569” ซึงต่อไปจะเรี ยกรวม “หุน้ กูช้ ุดที 1” “หุน้ กูช้ ุดที 2” และ “หุน้ กูช้ ุดที 3” ว่า “หุ้นกู้” ออกโดย บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) เพือเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับ
ลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 28
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหุน้ กู้
หุ ้นกูไ้ ด้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือโดย บริ ษทั ทริ สเรทติง จํากัด โดยผลการจัดอันดับที เผยแพร่ เมือวันที 2
กันยายน พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าหุน้ กูไ้ ด้รับการจัดอันดับเท่ากับ “A” แนวโน้มเครดิต Stable และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดําเนินการให้มี
การจัดอันดับความน่าเชือถือของหุน้ กูต้ ลอดอายุของหุน้ กูอ้ ย่างน้อยปี ละหนึงครัง โดยบริ ษทั ทริ สเรทติง จํากัด (หรื อสถาบัน
จัดอันดับความน่ าเชื อถืออืนที ได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์)
นอกจากนี ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดําเนิ นการนําหุ ้นกูน้ ี ไปขอจดทะเบียนซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (The Thai Bond
Market Association) ภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันออกหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ ้นกูเ้ ป็ นผูจ้ ดั ทํา
และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ตลอดอายุของหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ดั ทําใบหุ ้นกู้
โดยมีสาระสําคัญตามแบบที ระบุในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกําหนดสิ ทธิ ฉบับนี และส่ งมอบให้แก่ผูจ้ องซื อหุ ้นกู้
ตามจํานวนที ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิ บห้า) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู้ โดยจัดส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ยน ตามชื อและที อยู่ของผูจ้ องซื อหุ ้นกู้ซึงปรากฏในใบจองซื อหุ ้นกู้ แต่สําหรั บผูจ้ องซื อหุ ้นกู้ทีได้แสดงความ
ประสงค์ไว้ในใบจองซื อหุ ้นกูว้ า่ ต้องการถือหุ ้นกูน้ ี ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะนําหุ ้นกูต้ าม
จํานวนที ได้รับการจัดสรรไปฝากไว้กับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุน้ กู้
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะได้รับสิ ทธิ ตามที ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องผูกพันตาม
ข้อกําหนดสิ ทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิเป็ นอย่างดีแล้ว
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จ ะจัดให้มีก ารเก็บ รั ก ษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ และสําเนาสัญญาแต่ งตังนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ไว้ ณ
สํานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (ในวันออกหุ ้นกู้ สํานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ึ งเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ และสําเนาสัญญา
แต่งตังนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ตังอยู่ที 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร 10330) และ

หน้ าที 1

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกู้ (ในวันออกหุ ้นกู้ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูต้ งอยู
ั ่ที 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330) เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นกูข้ อตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ และสัญญาต่างๆ ดังกล่าว
ได้ในวันและเวลาทําการของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อนายทะเบียนหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี
1.

คําจํากัดความ
คําและข้อความต่าง ๆ ทีใช้อยูใ่ นข้อกําหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี

“ข้ อกําหนดสิทธิ”

หมายถึ ง ข้อกํา หนดว่า ด้วยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที ของผูอ้ อกหุ ้น กู้แ ละผูถ้ ื อ หุ ้น กู้
สําหรับหุน้ กู้ (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี ได้รับแต่งตังโดย
ชอบให้ทาํ หน้าทีเป็ นนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ทน

“บริษัทย่ อย”

หมายถึง (1) นิ ติบุคคลทีผูอ้ อกหุ ้นกูถ้ ือหุ ้น (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม)
รวมกันเท่ากับหรื อเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทัง
หมดของนิติบุคคลนัน และ/หรื อ (2) นิติบุคคลซึงผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีอาํ นาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนัน ทังนี ให้คาํ ว่า “มีอาํ นาจควบคุม” หมายถึง การมีอาํ นาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อโดยอ้อมในการสังการหรื อกําหนดแนวทางการบริ หาร
หรื อนโยบายของบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางสัญญาหรื อโดยทางอืนใด

“บริษัทร่ วม”

หมายถึง (1) นิติบุคคลทีผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถือหุ ้น (ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม) รวมกันตังแต่ร้อยละยีสิ บแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจํานวน
หุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของนิ ติบุคคลนัน และ/หรื อ (2) นิ ติบุคคลซึ งผู ้
ออกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกียวกับนโยบาย
ทางการเงิ นและดําเนิ นงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าวและไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อย

“ผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง ผูท้ รงสิ ทธิในหุน้ กูแ้ ต่ละจํานวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้”

หมายถึง บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

“วันครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้”

หมายถึง
(ก) สํา หรั บ หุ ้น กู้ชุ ดที _ วัน ครบกํา หนดไถ่ ถอนหุ ้น กู้ หมายถึ ง วัน ที 29
กันยายน พ.ศ. 2565
(ข) สํา หรั บ หุ ้น กู้ชุ ดที a วัน ครบกํา หนดไถ่ ถอนหุ ้น กู้ หมายถึ ง วัน ที 29
กันยายน พ.ศ. 2566
(ค) สํา หรั บ หุ ้น กู้ชุ ดที b วัน ครบกํา หนดไถ่ ถอนหุ ้น กู้ หมายถึ ง วัน ที 29
กันยายน พ.ศ. 2569
หน้าที 2

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

“วันกําหนดชําระดอกเบีย- ”

หมายถึง วันที 29 มีนาคม และวันที 29 กันยายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของ
หุน้ กู้

“วันทําการ”

หมายถึง วันทีธนาคารพาณิ ชย์โดยทัวไปเปิ ดทําการในกรุ งเทพมหานคร ซึ ง
มิใช่วนั เสาร์หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอืนใดทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที 29 กันยายน พ.ศ. 2559

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบี ยนหรื อแหล่งข้อมูลทางทะเบี ยนซึ งบันทึ กราย ละเอียด
เกียวกับหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ เช่น ชือและทีอยูข่ องผูถ้ ือหุน้ กู้ การโอน การจํานํา
การอายัด การออกใบหุน้ กูใ้ หม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิ ทธิ ทงปวงในหุ
ั
้นกู้อนั รวมถึ ง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) สิ ทธิ ในการ
ได้รับชําระเงินต้นและดอกเบีย และสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้

“สัญญาแต่ งตั-งผู้จดั การการจัดจําหน่ าย”

หมายถึง สัญญาแต่งตังผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย ลงวันที 23 กันยายน พ.ศ.
2559 ระหว่างผูอ้ อกหุน้ กูก้ บั ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย

“สัญญาแต่ งตั-งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึ ง สั ญ ญาแต่ ง ตังนายทะเบี ย นหุ ้ น กู้ ระหว่า งผู ้อ อกหุ ้ น กู้ กับ นาย
ทะเบียนหุน้ กู้ หรื อสัญญาแต่งตังนายทะเบียนหุน้ กูร้ ายใหม่เพือทําหน้าทีแทน
(ถ้ามี)

“สํานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หุ้นกู้”

หมายถึง
(ก) หุน้ กูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน ทีออกโดย
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000,000 (หนึง
ล้าน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 โดยใช้
ชือว่า “หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที
3/2559 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565”

หน้าที 3

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

(ข) หุน้ กูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน ทีออกโดย
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000,000 (หนึง
ล้าน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 โดยใช้
ชือว่า “หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที
3/2559 ชุดที a ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566”
(ค) หุน้ กูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน ทีออกโดย
บริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรั ลพลาซา จํากัด (มหาชน) จํานวน 500,000 ห้า
แสน) หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ งพัน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยใช้
ชือว่า “หุ ้นกูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครังที
3/2559 ชุดที b ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569”
"อัตราดอกเบีย- ผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบียของหุน้ กูต้ ามทีกําหนดในข้อ 8.1 บวกด้วยอัตราร้อยละ
2 (สอง) ต่อปี
ทังนี หากอัตราดอกเบี ยผิดนัดดังกล่าวสู งกว่าอัตราดอกเบี ยผิดนัดสู งสุ ดที
กฎหมายอนุญาตให้เรี ยกเก็บในขณะใดๆ ให้อตั ราดอกเบียผิดนัดเท่ากับอัตรา
ดอกเบียผิดนัดสูงสุดทีกฎหมายอนุญาตให้เรี ยกเก็บได้

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ”

หมายถึง ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามทีได้นิยามไว้ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 5/2552
เรื อง การกําหนดคํานิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนีทุกประเภท (และตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ซึง “ผูล้ งทุนสถาบัน” ได้แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
(4) บริ ษทั เงินทุน
(5) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษทั หลักทรัพย์
(7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริ ษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึงบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม
(1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผูล้ งทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสํารองเลียงชีพ
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(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
(17) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการซื อขายล่ วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื อขาย
สิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิ ติบุคคลซึ งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ด
สิ บห้าของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุนทีมีชือในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิบตั ิหน้าที
ของผูจ้ ดั การกองทุน
(25) ผูจ้ ดั การลงทุนที มีชือในทะเบี ยนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุ นตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิบตั ิหน้าที
ของผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า
(26) ผูล้ งทุนอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายถึง
(1) นิติบุคคลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ตังแต่หนึงร้อยล้านบาทขึนไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามงบ
การเงินปี ล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไป
(2) บุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิ ตงแต่
ั ห้าสิ บล้านบาทขึนไป ทังนี สิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซึงใช้เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนัน
(ข) มีรายได้ต่อปี ตังแต่สีล้านบาทขึนไป
(ค) มีเงิ นลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้าตังแต่
สิ บล้านบาทขึนไป
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2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าทีตราไว้ อัตราดอกเบีย- และอายุของหุ้นกู้

2.1

(ก) หุ ้นกูช้ ุดที _ เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยมี
อัตราดอกเบียคงทีเท่ากับร้อยละ 2.78 (สองจุดเจ็ดแปด) ต่อปี และมีอายุ 6 (หก) ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
(ข) หุ ้นกูช้ ุดที a เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยมี
อัตราดอกเบียคงทีเท่ากับร้อยละ 2.97 (สองจุดเก้าเจ็ด) ต่อปี และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
(ค) หุ ้นกูช้ ุดที b เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยมี
อัตราดอกเบียคงทีเท่ากับร้อยละ 3.39 (สามจุดสามเก้า) ต่อปี และมีอายุ 10 (สิ บ) ปี นับจากวันออกหุน้ กู้

2.2

(ก) ในวันออกหุ ้นกูช้ ุดที _ หุ ้นกูม้ ีจาํ นวนทังหมด จํานวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ งล้าน) หน่วย มีมูลค่าที ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุน้ กูไ้ ม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้าน) บาท
(ข) ในวันออกหุ ้นกูช้ ุดที a หุ ้นกูม้ ีจาํ นวนทังหมด จํานวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ งล้าน) หน่วย มีมูลค่าที ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุน้ กูไ้ ม่เกิน 1,000,000,000 (หนึงพันล้าน) บาท
(ค) ในวันออกหุน้ กูช้ ุดที b หุน้ กูม้ ีจาํ นวนทังหมด จํานวนไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย มีมูลค่าทีตราไว้หน่วย
ละ 1,000 (หนึงพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุน้ กูไ้ ม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบี ยนหุ ้นกู้มีหน้าที ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี ยนหุ ้นกูท้ ี จะต้องออกใบหุ ้นกู้ตามแบบที กําหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกําหนดสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ุกราย โดยในส่ วนของหุ ้นกูท้ ีฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และจะต้องลงชือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูน้ นั นายทะเบียน
หุ ้นกูจ้ ะออกใบหุ ้นกูห้ รื อออกใบรับเพือใช้แทนใบหุ ้นกูต้ ามแบบทีนายทะเบียนหุ ้นกูก้ าํ หนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

3.2

นายทะเบียนหุน้ กูม้ ีหน้าทีตามสัญญาแต่งตังนายทะเบียนหุน้ กูท้ ีจะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ไว้จนกว่าหุน้ กูท้ งหมดจะได้
ั
รับการไถ่ถอน

3.3

(ก) ผูท้ รงสิ ทธิในหุน้ กูก้ รณี ทวไป
ั สิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ ะตกได้แก่บุคคลทีปรากฏชือเป็ นเจ้าของหุ ้นกูจ้ าํ นวนดังกล่าวอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ มือสิ นเวลาทําการในวันทําการก่อนวันทีจะมีการใช้สิทธิ ตามหุ ้นกู้ หรื อวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นกู้ หรื อวันอื นใดตามที กําหนดไว้เป็ นกรณี เฉพาะตามข้อกําหนดสิ ทธิ
(แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุน้ กูซ้ ึงสามารถใช้ยนั กับผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึนแล้วในวัน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องข้างต้น ซึงสิ ทธิในหุน้ กูจ้ ะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนหุน้ กู้
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(ข) ผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูก้ รณี ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ทน สิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ ะตกได้แก่บุคคลที นาย
ทะเบี ยนหุ ้นกู้ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ าํ นวนดังกล่าวที
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยูใ่ นวันทําการก่อนวันทีจะมีการใช้
สิ ทธิตามหุน้ กู้ หรื อวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นกู้ หรื อวันอืนใดตามทีกําหนดไว้เป็ นกรณี
เฉพาะตามข้อกําหนดสิ ทธิ (แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
3.4

เมือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ ้นกู้ นายทะเบียนหุ ้นกูม้ ีหน้าทีตามสัญญา
แต่งตังนายทะเบี ยนหุ ้นกูท้ ี จะต้องออกใบหุ ้นกูใ้ ห้แก่ผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูท้ ี ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผทู ้ รงสิ ทธิในหุ ้นกูร้ ายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามจํานวนทีได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี เมือได้มีการออกใบหุ ้นกูแ้ ละลงทะเบี ยนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะแก้ไข
จํานวนรวมของหุน้ กูท้ ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจํานวนหุน้
กูท้ ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชือของผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูอ้ อก ส่ วนจํานวนรวมของหุ ้นกูท้ ีปรากฏในใบหุ ้นกูห้ รื อ
ใบรับเพือใช้แทนใบหุ ้นกูท้ ีออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั หากนายทะเบียนไม่ได้ทาํ การแก้ไข (ไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจาํ นวนลดลงตามจํานวนของหุ ้นกูท้ ีได้แยกไปออกใบหุ ้นและลงทะเบียนไว้ในชือของผู ้
ทรงสิ ทธิในหุน้ กูด้ งั กล่าว

4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุน้ กูใ้ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก)

แบบการโอนหุ ้นกูร้ ะหว่างผูโ้ อนและผูร้ ับโอน การโอนหุ ้นกูจ้ ะสมบูรณ์เมือผูโ้ อนหุ ้นกูซ้ ึ งเป็ นผูท้ ีสมุด
ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ะบุชือเป็ นเจ้าของหุ ้นกูจ้ าํ นวนที จะทําการโอน หรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื องครบถ้วนจากผูท้ ีปรากฏชือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) ได้ส่งมอบใบหุ ้นกู้
ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลของการโอนหุ ้นกูร้ ะหว่างผูร้ ับโอนกับผูอ้ อกหุ ้นกู้ การโอนหุ ้นกูจ้ ะใช้ยนั กับผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้ก็ต่อเมือ
ผูร้ ับโอนหุ ้นกูอ้ ยูร่ ะหว่างลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยนายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ด้
รับคําขอลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นกูพ้ ร้ อมทังใบหุ ้นกูท้ ี ผูร้ ับโอนหุ ้นกู้ได้ลงลายมื อชื อเป็ นผูร้ ั บโอนใน
ด้านหลังของใบหุน้ กูน้ นครบถ้
ั
วนแล้ว
ผลของการโอนหุน้ กูร้ ะหว่างผูร้ ับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ ้นกูจ้ ะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมือนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้ลงทะเบียนการโอนหุน้ กูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ รี ยบร้อยแล้ว

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูใ้ นวันและเวลา
ทําการของนายทะเบียนหุ ้นกู้ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนหุ ้นกูก้ าํ หนด โดยผูข้ อ
ลงทะเบียนจะต้องส่ งมอบใบหุ ้นกูท้ ีลงลายมือชือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทังหลักฐาน
อืน ๆ ทียืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุน้ กูต้ ามทีนายทะเบียนหุน้
กูก้ าํ หนดให้แก่นายทะเบียนหุน้ กูด้ ว้ ย ซึงนายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะลงทะเบียนการโอนหุน้ กูใ้ นสมุดทะเบียนผู ้
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ถือหุน้ กูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการหลังจากวันทีนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้รับคําขอลงทะเบียนการ
โอนหุน้ กูพ้ ร้อมทังใบหุน้ กูแ้ ละหลักฐานอืน ๆ ทีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว ทังนี เว้นแต่กรณี
การโอนหุ ้นกูด้ งั กล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อข้อกําหนดสิ ทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายหรื อคําสังศาล
ซึงนายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุน้ กูด้ งั กล่าวได้
4.2

สําหรั บการโอนหุ ้นกูท้ ี ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นันให้เป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอืน ๆ รวมทังศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง

4.3

เนืองจากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้เสนอขายหุน้ กูท้ ีออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
จดข้อจํากัดการโอนให้จาํ กัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สํานักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 วรรคสอง
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 9/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึงอาจมีการแก้ไขเปลียนแปลงในอนาคต ดังนัน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะ
ไม่รับและจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอืนที
ไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

4.4

เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอืนในข้อกําหนดสิ ทธินี หรื อเว้นแต่ขอ้ บังคับหรื อระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หนี ไทย และ/หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้องจะกําหนดไว้เป็ นประการอืน ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะประกาศและดําเนิ นการให้
นายทะเบียนหุน้ กูป้ ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูพ้ กั การโอนหุน้ กูเ้ ป็ นเวลา 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันกําหนดชําระดอกเบีย
หุน้ กู้ หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ หรื อวันกําหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรื อวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้
แล้วแต่กรณี เพือกําหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการรับชําระดอกเบีย การรับชําระเงินต้น การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรื อเพือกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทังนี หากวันปิ ดสมุด
ทะเบียนวันแรกไม่ใช่วนั ทําการก็ให้เลือนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยให้ปิดสมุด
ทะเบียนไปจนสิ นวันสุ ดท้ายของการปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ซึ งในกรณี ดงั กล่าว ระยะเวลาในการปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะเหลือน้อยกว่า 14 (สิ บสี ) วัน ทังนี วิธีการเกียวกับการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าว
ข้างต้นอาจเปลียนแปลงไปตามวิธีการอืนใดตามทีสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยหรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้อง
ประกาศกําหนดก็ได้ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวให้กาํ หนดตังแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ มต้น
ระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้
ทังนี นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละผูอ้ อกหุน้ กูข้ อสงวนสิ ทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้นกู้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ต่อย่างใด และการแก้ไขเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามวิธีการตามทีทางสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้องประกาศกําหนด
ทังนี การแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยลง

5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1

หุน้ กูเ้ ป็ นหนีของผูอ้ อกหุน้ กูซ้ ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิ ได้รับชําระหนี
ไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชําระหนีของเจ้าหนีสามัญทีไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ทงในปั
ั
จจุบนั และในอนาคต
ของผูอ้ อกหุน้ กู้ เว้นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชําระหนีก่อน
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6.

คํารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ผูอ้ อกหุน้ กูร้ ับรองต่อผูถ้ ือหุน้ กูท้ ุกรายดังต่อไปนี

6.1

ผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั มหาชนจํากัดทีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็ น
บริ ษทั ทีจดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิจการตามวัตถุประสงค์
โดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2

การดําเนิ นการหรื อการกระทําใดๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ป็ นการกระทําที ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผูอ้ อกหุ ้นกู้ รวมทังกฎ ระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็ นการกระทําทีฝ่ าฝื นหรื อหลีกเลียง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรื อข้อสัญญาใดๆ ทีผูอ้ อกหุ ้น
กูใ้ ห้ไว้หรื อมีอยูก่ บั บุคคลอืนๆ

6.3

การออกหุ ้นกูใ้ นครั งนี ได้รับอนุ มตั ิ จากที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของผูอ้ อกหุ ้นกูต้ ามมติทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2559 เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ของหุ ้นกู้ รวมทัง
พิจารณาและดําเนิ นการต่าง ๆ ที เกี ยวข้องได้ตามที เห็ นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนด ประกาศ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเกียวข้อง

6.4

ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุ ญาต หรื อได้กระทําการอืนใดตามที จําเป็ นเพือให้สิทธิ และหน้าที
ของผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงือนไขและข้อตกลง
ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ

6.5

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิ ดขึนและกําลังดําเนิ นอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรื อการละเว้นที เกี ยวข้องกับหรื อถื อว่า
เกียวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้เกิดขึน ซึ งเมือมีการให้คาํ บอกกล่าว และ/หรื อ เมือเวลาได้ล่วงพ้น
ไป และ/หรื อ เมือมีการบรรลุเงื อนไขอืนใด จะทําให้เจ้าหนี รายหนึ งรายใดหรื อหลายรายของผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ
ประกาศให้หนี ของตนถึงกําหนดชําระและพึงชําระก่อนถึงกําหนดเวลาชําระหนี หรื อคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิ ยกเลิก
หรื อบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ งผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ ป็ นคู่สัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีความสําคัญต่อการประกอบธุ รกิจหรื อ
สถานะทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กู้

7.

หน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาทียังคงมีหนีคงค้างภายใต้หุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดําเนินการดังต่อไปนี

7.1.1

การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละบริ ษทั ย่อย
ผูอ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งใช้ความพยายามอย่างดีทีสุ ดและจะดําเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยใช้ความพยายามอย่างดี ทีสุ ด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักการจัดการและบริ หารองค์กรทีดี
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะต้อ งดําเนิ นการบริ หารและบํารุ งรั กษา และดําเนิ นการให้บริ ษทั ย่อ ยแต่ละบริ ษทั บริ ห ารและ
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บํารุ งรักษาทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ให้เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษา
ทีดี และเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปของการประกอบธุรกิ จนันๆ และตามกฎหมายหลักทีใช้บงั คับและเกียวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจทีเกียวข้อง
ผูอ้ อกหุ ้น กู้จ ะต้อ งจัด ให้มี แ ละดํา รงรั กษาไว้แ ละดําเนิ น การให้บ ริ ษ ัท ย่อ ยจัด ให้มี แ ละดํา รงรั กษาไว้ ซึ งการ
ประกันภัยในส่วนของตนตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี ยงภัยทังหลายซึงผูป้ ระกอบการในลักษณะเดียวกัน
กับผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัยไว้ตามปกติ
7.1.2

บัญชีและงบการเงินของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละบริ ษทั ย่อย
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะจัดทําและเก็บรั กษาและจะดู แลให้บริ ษทั ย่อยจัดทําและเก็บรั กษาซึ งบัญชี และงบการเงิ นอย่า ง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีทีเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปในประเทศไทย

7.1.3

การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กู้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดเตรี ยมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ตามเวลาทีกําหนดไว้ ณ สํานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกู้
เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นกูส้ ามารถตรวจสอบและคัดสําเนาได้โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาทําการของผูอ้ อกหุ ้นกู้ แต่
ทังนีจะต้องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดําเนินงานของผูอ้ อกหุน้ กู้ ตลอดอายุหุน้ กู้
(ก)

(ข)

สําเนาของข้อกําหนดสิ ทธิฉบับนีและสัญญาแต่งตังนายทะเบียนหุ ้นกู้ โดยส่ งภายในวันเดียวกันกับวันลง
นามในสัญญาแต่งตังนายทะเบียนหุ ้นกู้ ทังนี ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องส่ งมอบคู่ฉบับของข้อกําหนดสิ ทธิ นีให้
นายทะเบียนหุน้ กูเ้ ก็บรักษาไว้แทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีเหตุจาํ เป็ นและสมควร ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ี
สิ ทธิขอคู่ฉบับของข้อกําหนดสิ ทธิดงั กล่าวจากนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้
สําเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี
(1)

สําเนางบการเงินรายไตรมาสทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีกาํ หนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันทีผูอ้ อกหุ ้นกูส้ ่ งให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี สิ บ
ห้า) วัน นับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาส

(2)

สําเนางบการเงินประจํางวดการบัญชีทีมีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันทีผูอ้ อกหุน้ กูส้ ่งให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่
ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(3)

รายงานประจําปี ทีเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันทีผูอ้ อก
หุน้ กูส้ ่งให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี ) เดือนนับแต่วนั
สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
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7.1.4

(4)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี โดยจะจัดให้มีภายในวันเดี ยวกันกับที ผูอ้ อกหุ ้นกูส้ ่ งให้แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชี

(5)

รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่ าเชือถือของหุ ้นกู้ (Credit Update) ที จัดทําโดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจัดให้มีภายในวันทีผู ้
ออกหุน้ กูไ้ ด้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ

(ค)

สําเนาเอกสารทีเป็ นหลักฐานแสดงว่าได้มีการชําระเงินค่าดอกเบียตามหุน้ กูท้ งหมดโดยครบถ้
ั
วนแล้ว โดย
จะจัดให้มีภายในวันทีครบกําหนดชําระดอกเบียนัน ๆ

(ง)

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

(จ)

หนังสื อแจ้งการเปลียนแปลงนายทะเบียนหุน้ กู้ ในกรณี มีการเปลียนแปลงนายทะเบียนหุน้ กู้

(ฉ)

เอกสารหรื อหลักฐานอืนทีผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะร้องขอตามสมควร

หน้าทีในการจัดทําและส่งรายงานให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กู้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดทําและส่งรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ุกรายผ่านทางนายทะเบียนหุน้ กู้ ตามชือและทีอยูข่ องผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ เพือรายงานให้ทราบถึงเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ กู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิ บสี ) วัน นับแต่วนั ทีผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(ก)

จํานวนหรื อสัดส่วนการกูย้ มื เงิน การคําประกัน หรื อการก่อภาระหนี อืนของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ีอาจทําให้ผูอ้ อก
หุน้ กูม้ ีภาระหนีเกินสัดส่วนหรื อผิดเงือนไขทีได้ผกู พันไว้ตามข้อกําหนดสิ ทธิฉบับนี

(ข)

ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลดทุน
อย่างมีนยั สําคัญ หรื อกรณี เกิดความเสี ยหายขึนกับทรัพย์สินทีเป็ นสาระสําคัญในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็ นต้น

(ค)

รายงานเหตุการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชําระหนีให้ผถู ้ ือหุน้ กูไ้ ด้

(ง)

ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ิดนัดชําระหนี ต่อเจ้าหนี เงินกู้ และ/หรื อ เจ้าหนี ตามตราสารหนี ทีมีมูลค่าหนี (ไม่วา่ รายเดียว
หรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจํานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท หรื อจํานวนเงินใน
สกุลเงินอืนที เทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว หรื อกรณี บริ ษทั ย่อยผิดนัดชําระหนี ต่อเจ้าหนี เงินกู้ และ/
หรื อ เจ้าหนี ตามตราสารหนี ที มีมูลค่าหนี (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจํานวนเงิ นรวมกัน
เกินกว่า 400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท หรื อจํานวนเงินในสกุลเงินอืนทีเทียบเท่ากับเงินจํานวนดังกล่าว
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(จ)

ผูอ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชี ขาดของอนุ ญาโตตุลาการให้ชาํ ระเงิ นครังเดี ยวหรื อ
หลายครังรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท หรื อจํานวนเงินในสกุลเงินอืนทีเทียบเท่ากับเงิน
จํานวนดังกล่าว หรื อกรณี บริ ษทั ย่อยต้องคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการให้
ชําระเงินครังเดียวหรื อหลายครังรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท หรื อจํานวนเงินในสกุล
เงิ นอื นที เที ยบเท่ ากับเงิ นจํานวนดังกล่าว เว้นแต่ผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อย มี ความสามารถชําระหนี
ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชีขาดอันเป็ นทีสุ ด
ของอนุญาโตตุลาการนัน และการชําระหนี นันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถ
ในการชําระหนีตามหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้ กู้

(ฉ)

ผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อเงือนไขทีมีอยูใ่ นใบหุน้ กูห้ รื อในส่วนใดส่วนหนึงของข้อกําหนด
สิ ทธิฉบับนี

(ช)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ และ/หรื อ บริ ษ ัทย่อยหยุดประกอบกิ จการทังหมดหรื อ บางส่ วน อันมี ผลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน

(ซ)

ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยเปลียนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ฌ)

ผูอ้ อกหุ ้นกูก้ ระทําหรื อถูกกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงําหรื อถูกครอบงํากิ จการตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

(ญ)

สําเนาทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (เฉพาะในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ายดังกล่าว) เมือผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอ ทังนี ให้ผูอ้ อก
หุน้ กูจ้ ดั ส่งหรื อดําเนินการให้นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ดั ส่ง

(ฎ)

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

ทังนี ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ทีผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ดั ส่งให้มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความ
คลุมเครื อ หรื อไม่ชดั เจน หรื อมีขอ้ มูลอืนใดทีผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นว่ามีความจําเป็ นทีต้องส่งเพิมเติมหรื อมีกรณี อืนใดทีจะ
มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกูห้ รื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องแจ้งข้อชีแจง
หรื อส่งข้อมูลใดๆ เพิมเติมให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ราบ
7.1.5

หน้าทีอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะอํานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการเข้าตรวจดูทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานที
เกียวกับการออกหุ ้นกูต้ ามทีผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทําการของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อนายทะเบียน
หุน้ กู้ (ตามแต่กรณี ) ทังนี ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ผอู ้ อกหุน้ กูท้ ราบ เป็ นเวลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนหน้าวันทีผูถ้ ือหุน้ กูป้ ระสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
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7.1.6

การชําระภาษี
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชําระและจะดําเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยแต่ละบริ ษทั ของตนชําระภาษีต่าง ๆ ทังสิ นที เรี ยกเก็บจาก
สิ นทรัพย์ รายรับ รายได้ หรื อกําไรของตน ก่อนทีภาษีนนั ๆ จะล่วงเลยกําหนดทีจะต้องชําระ ตลอดจนจะทําการ
ชําระหรื อดําเนินการให้มีการชําระเงินตามข้อเรี ยกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทังสิ น ไม่วา่ ประเภทใดก็ตาม ที
เป็ นข้อเรี ยกร้ องที หากว่าการไม่ชาํ ระแล้วอาจก่อให้เกิ ดภาระติดพันหรื อสิ ทธิ ยึดหน่ วงเหนื อสิ นทรัพย์ รายรั บ
รายได้ หรื อกําไรในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญได้ หรื อก่อให้เกิดบุริมสิ ทธิ เหนื อหนี อืนๆ เว้นแต่ในกรณี ที (1) ภาษี
หรื อเงินดังกล่าวกําลังอยูใ่ นระหว่างการโต้แย้งโดยสุ จริ ตและโดยวิธีการทีถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินสํารอง
หรื อเงิ นเผือเหลื อตามที อาจจําเป็ นต้องกันไว้แล้วสําหรั บเรื องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี ทีเป็ นที ยอมรั บกัน
โดยทัวไป

7.1.7

การเปลียนตัวนายทะเบียนหุน้ กู้
หากมีความจําเป็ นทีจะต้องเปลียนตัวนายทะเบียนหุ ้นกู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดหาบุคคลเพือรับการแต่งตังให้เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กูร้ ายใหม่ โดยเร็ วทีสุ ดเท่าทีจะสามารถกระทําได้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ทีผู ้
ออกหุน้ กูท้ ราบ หรื อควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลียนตัวบุคคลดังกล่าว

7.1.8

การจัดอันดับความน่าเชือถือ
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ ้นกูจ้ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุน้ กู้
อนึ ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื อถือที สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบทําการทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตสําหรับหุ ้นกูด้ งั กล่าว เมือมีเหตุการณ์อย่างหนึ งอย่างใดเกิดขึนอัน
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การจัด อัน ดับ เครดิ ต หรื อ ทบทวนผลการจัด อัน ดับเครดิ ต ตามที สถาบัน จัดอัน ดับ ความ
น่าเชือถือดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ต่อย่างใด ซึ งผลการทบทวนการจัด
อันดับเครดิตอาจมีการเปลียนแปลงได้ตลอดอายุของหุน้ กู้

7.1.9

การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนําหุน้ กูท้ ีเสนอขายในครังนี ไปขอขึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market
Association) ภายในวันออกหุ ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกูเ้ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
ตลอดอายุหุน้ กู้

7.1.10 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดสิ ทธิ
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืนที เกี ยวข้องรวมทังกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคําสังต่างๆ ทีออกตามกฎหมายโดยเคร่ งครัดและจะปฏิบตั ิตามข้อผูกพันและเงือนไขต่างๆ
ของข้อกําหนดสิ ทธิฉบับนีโดยเคร่ งครัดตลอดอายุของหุน้ กูจ้ นกว่าหนีหุน้ กูไ้ ด้ระงับลงทังจํานวน หรื อกรณี ทีหุน้ กู้
ได้ระงับลงทังจํานวนก่อนครบกําหนดอายุของหุน้ กู้ (แล้วแต่กรณี )

หน้าที 13

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

7.1.11 การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดํารงสัดส่ วนหนี สิ นทีมีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นอัตราส่ วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ ง) ณ วันสิ นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทําการคํานวณ
จากงบการเงินรวม
ทังนี เพือประโยชน์ของการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้คาํ จํากัดความตามทีระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี
"หนี สิ นทีมีภาระดอกเบีย" หมายถึง หนี สิ นรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ีมีภาระดอกเบียตามทีปรากฏในงบการเงินรวม
ทังนี ให้รวมถึง ส่วนของหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการทีผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ ข้าคําประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระผูกพันอืนใน
ลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรื อนิ ติบุคคลอืน (การคําประกันไม่รวมถึงกรณี ทีบุคคลอืนเข้าผูกพันตนเป็ นผู ้
คําประกันผูอ้ อกหุน้ กู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี โดยหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียทีเกิดจากสัญญาเช่า
จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ ณ วันออกหุน้ กู้
"ส่วนของผูถ้ ือหุน้ " หมายถึง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามทีปรากฏในงบการเงินรวม
"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจําปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี
ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดั ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
7.1.12 การดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องดํารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.1.13 ลําดับการชําระหนี
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดําเนิ นการเพือให้ภาระข้อผูกพันต่าง ๆของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ีมีอยูต่ ามหุ ้นกูน้ ี มีลาํ ดับการชําระหนี
อย่างน้อยทีสุดเท่าเทียมกับบรรดาภาระข้อผูกพันอืน ๆ (ทีไม่ดอ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่มีบุริมสิ ทธิ เหนื อกว่า) ทังสิ นของผู ้
ออกหุน้ กูต้ ลอดอายุของหุน้ กู้
7.1.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
เมือผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอไม่วา่ เมือใด ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องส่ งมอบเอกสารซึ งลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของผูอ้ อก
หุ ้นกู้ (หรื อบุ คคลที ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้ว่า จากข้อมูลที ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
รับทราบในขณะนัน ผูอ้ อกหุน้ กูร้ ับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ทีอาจกลายเป็ นเหตุผดิ นัดเกิดขึน และไม่มี
คดี ความหรื อการอนุ ญาโตตุลาการที ผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ ป็ นจําเลยหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณี ทีได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นกู้
ทราบแล้ว (ถ้ามี))
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7.2

ข้อละเว้นของผูอ้ อกหุน้ กู้
ตลอดระยะเวลาทียังคงมีหนีคงค้างภายใต้หุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี

7.2.1

การควบรวมกิจการ
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่ (และจะจัดการมิให้บริ ษทั ย่อย) ดําเนิ นการใดๆ เพือหรื อเกี ยวข้องกับการรวมหรื อควบกิ จการ
ของบริ ษทั ของตนหรื อกิจการของตนกับผูอ้ ืน หรื อกระทําการหรื อยินยอมให้มีการกระทําใด ๆ ทีมีลกั ษณะหรื อมี
ผลเช่นเดียวกับการรวมหรื อควบกิจการ

7.2.2

การเลิก การยุติการดําเนินการ และการเปลียนแปลงลักษณะของกิจการ
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิ ให้บริ ษทั ย่อย) ดําเนิ นการใดๆ เพือหรื อเกี ยวข้องกับการเลิ กหรื อยุติการ
ประกอบกิ จการ หรื อเปลียนแปลงลักษณะของกิจการในสาระสําคัญที กําลังดําเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั (ไม่วา่ ทังหมด
หรื อเพียงบางส่ วนทีสําคัญ) ยกเว้นในกรณี ที การเลิกหรื อยุติการประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนีตามหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้ กู้

7.2.3

การไม่จ่ายเงินปั นผล
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณี ทีผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชําระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบียหุ ้นกู้ หรื อ
ผิดนัดชําระหนีใดๆ ตามหุน้ กูน้ ี และการผิดนัดหรื อผิดเงือนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทังนี เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กูก้ ่อน

7.2.4

การลดทุน
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่ดาํ เนิ นการใดๆ เพือให้มีการลดทุนชําระแล้วของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่ เป็ นกรณี การลดทุนเพือ
วัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (ถ้ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีเงินสดหรื อทรัพย์สินลดลง

8.

ดอกเบีย-

8.1

อัตราดอกเบีย
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชําระดอกเบียในอัตราทีกําหนดไว้ในข้อ a โดยชําระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกําหนดชําระดอกเบีย
หุน้ กูแ้ ต่ละชุด

8.2

ในการคํานวณดอกเบียสําหรับหุ ้นกูใ้ ห้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิ บห้า) วัน (การหักภาษี ณ ทีจ่าย
จะเป็ นไปตามกฎหมายที กําหนด) และจะคํานวณดอกเบียโดยคิดจากจํานวนเงินต้นคงค้างในหุ ้นกูแ้ ต่ละหน่วย
จํานวนดอกเบียของหุ ้นกูจ้ ะกําหนดทศนิ ยม 6 ตําแหน่ ง โดยปั ดทศนิ ยมตําแหน่งที 6 ขึน ถ้าตําแหน่งที 7 มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ส่วนในกรณี ทีดอกเบียทีคํานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กาํ หนดทศนิยมเพียง 6 ตําแหน่ง และ
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ทําการปั ดทศนิ ยมตําแหน่งที 6 ตามหลักการข้างต้น ทังนี การคํานวณดอกเบียในแต่ละงวดจะเริ มคํานวณตังแต่
(โดยรวมถึง) วันออกหุ ้นกูห้ รื อวันกําหนดชําระดอกเบียของงวดดอกเบียก่อนหน้านี (แล้วแต่กรณี ) จนถึง (แต่ไม่
นับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบียของงวดดอกเบียนัน หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าว (แล้วแต่กรณี )
8.3

การเลือนวันชําระดอกเบี ยเพือให้เป็ นวันทําการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 8.2 นัน จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
คํานวณดอกเบียทีกําหนดไว้นี (กล่าวคือไม่มีการนําจํานวนวันทังหมดทีเลือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบีย) เว้น
แต่ในกรณี ทีวันชําระดอกเบี ยงวดสุ ดท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลือนวันชําระดอกเบี ยดังกล่าวเป็ นวันทําการ
ถัดไป และจะต้องนําจํานวนวันทังหมดทีเลือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชําระดอกเบียทีเลือนออกไปมารวม
คํานวณดอกเบียด้วย โดยให้คาํ นวณดอกเบียเพิมเป็ นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิ บ
ห้า) วัน

8.4

ในกรณี ทีผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาํ ระเงินต้นตามเงือนไขในข้อกําหนดสิ ทธิ ดอกเบียสําหรับเงินต้นค้างชําระนับจาก
วันถึงกําหนดชําระจนถึงวันที ผูอ้ อกหุ ้นกูท้ าํ การชําระหนี ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบียผิดนัด ทังนี ไม่ว่าผูถ้ ือ
หุน้ กูจ้ ะได้มีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามข้อ 11.2 แล้วหรื อไม่ก็ตาม

9.

วิธีการ เวลา และสถานทีสําหรับการชําระหนีต- ามหุ้นกู้

9.1

การชําระเงินต้น
(ก)

กรณี ทวไป
ั ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชําระเงินต้นตามหุน้ กูใ้ ห้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูโ้ ดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามทีได้แจ้งไว้กบั นายทะเบียนหุ ้นกูซ้ ึ งผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมนําส่ งสําเนาสมุดบัญชีหน้าที มีชือของผูถ้ ือหุ ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิ ติบุคคลทีรับรองสําเนาถูกต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันชําระเงินต้นหรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามของ
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยอ์ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ทีส่ งถึงผูถ้ ือหุ ้นใน
ต่างประเทศ) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
เพือการไถ่ถอนหุน้ กู้ โดยผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่จาํ เป็ นต้องนําใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุน้ กู้

(ข)

กรณี ของหุน้ กูท้ ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชําระเงินต้นตามหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคล
ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งมายังผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ ้นกูว้ า่ เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ใน
หุน้ กูจ้ าํ นวนต่างๆทีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ ้นกูไ้ ว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทําการชําระ
ผ่านนายทะเบียนหุน้ กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามทีได้แจ้งไว้กบั นายทะเบียนหุน้ กู้ ซึงผูถ้ ือ
หุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนําส่งสําเนาสมุดบัญชีหน้าที
มีชือของผูถ้ ือหุน้ กูป้ รากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิ ติบุคคลทีรับรองสําเนา
ถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันชําระเงินต้น หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สังจ่ายในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ และจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยท์ างอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณี ทีส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้ ตามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ พือการไถ่ถอนหุ ้นกู้ โดยผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่จาํ เป็ นต้องนําใบหุ ้นกูห้ รื อใบรับเพือใช้
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แทนใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุน้ กู้
9.2

การชําระดอกเบีย หรื อเงินจํานวนอืนใด (ถ้ามี)
(ก)

กรณี ทวไป
ั ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชําระดอกเบี ยหรื อเงินจํานวนอืนใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยทํา
การชํา ระโดยผ่านนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ โดยการโอนเงิ นเข้าบัญชี ของผูถ้ ื อหุ ้นกู้ต ามที ได้แจ้งไว้กับนาย
ทะเบียนหุน้ กูซ้ ึงผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนําส่ ง
สําเนาสมุดบัญชีหน้าทีมีชือของผูถ้ ือหุ ้นกูป้ รากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิติบุคคลทีรับรองสําเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันชําระดอกเบีย
หรื อเงิ นจํานวนอื นใด (ถ้ามี ) หรื อโดยเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะสังจ่ ายในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้และจัดส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยอ์ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ทีส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ)ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ กูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ พือการชําระดอกเบีย
ทังนี ในการชําระดอกเบี ยงวดสุ ดท้าย ผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่จาํ เป็ นต้องนําใบหุ ้นกูม้ าเวนคืนให้แก่นายทะเบี ยน
หุน้ กู้

(ข)

กรณี ของหุน้ กูท้ ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชําระดอกเบียหรื อเงินจํานวนอืน
ใดภายใต้หุน้ กู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งมายังนายทะเบียนหุ ้นกูว้ า่ เป็ นผู ้
ทรงสิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ าํ นวนต่าง ๆ ทีลงทะเบี ยนในสมุดทะเบียนหุ ้นกูไ้ ว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุน้ กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามทีได้แจ้งไว้กบั นาย
ทะเบียนหุน้ กู้ ซึงผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนําส่ ง
สําเนาสมุดบัญชีหน้าทีมีชือของผูถ้ ือหุ ้นกูป้ รากฏอยูแ่ ละสําเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิ ติบุคคลทีรับรองสําเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี ) วันก่อนวันชําระเงินต้น
หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละจัดส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
กูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พือการชําระดอกเบีย ทังนี ในการชําระดอกเบียงวดสุ ดท้าย
ผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่จาํ เป็ นต้องนําใบหุน้ กูห้ รื อใบรับเพือใช้แทนใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียน
หุน้ กู้

9.3

หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุน้ กู้ (ไม่วา่ จะเป็ นเงินต้นหรื อดอกเบียหรื อเงินจํานวนอืนใด) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่
ตรงกับวันทําการ ให้เลือนวันชําระเงินไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่จาํ ต้องจ่ายเงินเพิมใดๆ สําหรับ
การเลือนวันชําระเงิ นตามข้อ 9.3 นี เว้นแต่ในกรณี ดอกเบี ยงวดสุ ดท้าย ซึ งจะต้องนําจํานวนวันทังหมดที เลือน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชําระดอกเบียทีเลือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบียด้วย

10.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซื-อคืนหุ้นกู้

10.1

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะทําการไถ่ถอนหุน้ กูใ้ นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูโ้ ดยการชําระเงินต้นตามมูลค่าหุ ้นกูแ้ ละดอกเบีย
งวดสุดท้าย
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10.2

ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ซือคืนหุ ้นกูจ้ ากตลาดรองหรื อแหล่งอืน ๆ ได้ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ แต่หากผูอ้ อกหุ ้นกู้ ทําคําเสนอ
ซือคืนหุน้ กูเ้ ป็ นการทัวไป ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องทําคําเสนอซื อคืนหุ ้นกูต้ ่อผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ุกราย และจะต้องทําการซื อคืน
หุน้ กูจ้ ากผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ึงประสงค์จะขายคืนหุน้ กูท้ ุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนทีเสนอขาย

10.3

เมือผูอ้ อกหุน้ กูท้ าํ การซือคืนหุน้ กูแ้ ล้วจะมีผลทําให้หนี ตามหุ ้นกูด้ งั กล่าวระงับลงเนื องจากหนี เกลือนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนําหุน้ กูด้ งั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึงผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ ้นกูท้ ราบเพือยกเลิกหุ ้นกูท้ ี ซื อมาดังกล่าว รวมทังแจ้งเรื องการซื อคืนหุ ้นกูใ้ ห้ตลาดรองทีมีการซื อขายหุ ้นกูแ้ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ท ราบโดยไม่ชัก ช้า ทังนี จะต้องเป็ นไปตาม
ประกาศและกฎหมายทีเกียวข้อง

10.4

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

11.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1

กรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนีถือเป็ นการผิดนัดตามข้อกําหนดสิ ทธิ
(ก)

ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาํ ระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบีย เมือถึงกําหนดชําระไม่วา่ งวดใดงวดหนึง

(ข)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ไ ม่ ปฏิ บัติต ามข้อ ตกลง เงื อนไข หรื อ ภาระหน้า ที ไม่ ว่า ข้อใดข้อหนึ งตามที กําหนดไว้ใ น
ข้อกําหนดสิ ทธิ (เว้นแต่กรณี การไม่ชาํ ระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบีย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน ภายหลังจากวันทีได้มีการส่ ง
หนังสื อแจ้งให้ผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ก้ไขการกระทําผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อ
หลายรายรวมกัน) ซึ งถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ียังมิได้ทาํ การไถ่ถอน
ทังหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุทีไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึน
โดยทันที โดยมิตอ้ งมีระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน เพือการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น

(ค)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ผิ ด นัด ชํา ระหนี ใดๆ (ไม่ ว่า รายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกัน ) มี จ ํา นวนรวมกัน เกิ น กว่า
400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท หรื อจํานวนเงินในสกุลเงินอืน ซึงมีมูลค่าเทียบเท่าจํานวนเงินดังกล่าว) และ/
หรื อ บริ ษทั ย่อยผิดนัดชําระหนี ใดๆ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกัน) มี จาํ นวนรวมกันเกิ นกว่า
400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท (หรื อจํานวนเงินในสกุลเงินอืน ซึ งมีมูลค่าเที ยบเท่าจํานวนเงินดังกล่าว)
หรื อในกรณี มีเหตุทาํ ให้เจ้าหนี ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ เรี ยกให้ชาํ ระคืนหนี ดังกล่าว
ก่อนครบกําหนด โดยการเร่ งรัดการชําระหนี ก่อนครบกําหนดนันเป็ นผลจากการเกิ ดเหตุผิดนัด โดยที ผู ้
ออกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ไม่ทาํ การชําระหนี ดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันทีถึงกําหนดชําระหนีนันๆ

(ง)

ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยตกเป็ นผูม้ ีหนีสิ นล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับ
หรื ออายัดทรัพย์ หรื อมีการฟ้ องร้องเหนื อทรัพย์สิน (ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญ) หรื อผูอ้ อกหุ ้นกู้
และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ตนต้องตกอยู่ภายใต้ขอ้ สันนิ ษฐานว่าตนเป็ นผูม้ ี
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หนี สิ นล้นพ้นตัว ตามทีระบุไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมทังที มี
การแก้ไขเพิมเติม) หรื อกรณี มีการยืนขอ (ไม่วา่ โดยบุคคลอืนหรื อโดยตนเอง) ให้ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยล้มละลาย โดยศาลทีมีอาํ นาจได้รับคําขอนันไว้พิจารณาแล้ว หรื อมีการเริ มดําเนินการ (ไม่วา่ โดย
บุคคลอืนหรื อโดยตนเอง) เพือขอฟื นฟูกิจการของผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ทังนี ภายใต้กฎหมายที
เกียวข้อง หรื อ กรณี มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี หรื อประนอมหนี ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
หรื อ กรณี ทีผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยทําการหยุดพักชําระหนีเป็ นการทัวไป

11.2

(จ)

หากผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาํ ระเงินครังเดียวหรื อ
หลายครังรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี ร้อยล้าน) บาท (หรื อเงินสกุลอืนทีมีจาํ นวนเทียบเท่า) โดยผูอ้ อก
หุน้ กูไ้ ม่สามารถทําการชําระเงินให้ครบถ้วนได้ตามคําสังดังกล่าว หรื อผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลาย
รายรวมกัน) ซึ งถือหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ียังมิได้ไถ่ถอนทังหมดมีความเห็นอัน
สมควรว่าการชําระเงิ นดังกล่าวอาจทําให้ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดหรื อเงื อนไขใดๆ
ภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิได้

(ฉ)

กรณี การปฏิ บตั ิตามหน้าที ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ งของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี มีอยู่ภายใต้หุ้นกูแ้ ละข้อกําหนดสิ ทธิ
กลายเป็ นสิ งทีมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลผูกพันผูอ้ อกหุน้ กู้

(ช)

เมื อมี การแก้ไขเปลี ยนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิ กใบอนุ ญ าต หนังสื อ รั บรอง หนังสื อยินยอม สิ ท ธิ
ประโยชน์ใดๆ ที ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที บุคคล หรื อนิ ติ
บุคคลใด ๆ ซึงผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจําเป็ นต้องมีไว้หรื อใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ซึงการ
แก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิกเช่นว่านัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ความสามารถของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นการปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ หรื อตามสัญญาในการชําระหนี ตามหุ ้นกู้
และผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันทีเกิด
เหตุการณ์นนๆ
ั

(ซ)

เมือผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรื อคําสังของรัฐ หรื อเพราะกรณี อืนใดอันมี
ผลให้การดําเนินงานหรื อธุรกิจของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องเปลียนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อ
มีผลให้ทรัพย์สิน หรื อรายได้ของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนต้องถูกยึด
อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของหน่ วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณี ดงั กล่าวก่อให้เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างสําคัญต่อผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน
30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

เมือเกิดการผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึงตามข้อ 11.1 หาก
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ กู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ งถือหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ี
ยังมิได้ไถ่ถอนทังหมด หรื อ

(ข)

มีมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นชอบให้ดาํ เนินการ หรื อ
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(ค)

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

ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องมีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ห้ทาํ การชําระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบียตามหุ ้นกูท้ ีคํานวณจนถึง
ขณะนันซึงถือเป็ นอันถึงกําหนดชําระโดยพลันให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ นั ที โดยให้ระบุกรณี ทีเกิดขึนนันด้วย ทังนี การที
ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาํ ระเงินไม่วา่ จํานวนใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูร้ ายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งโดยชัดแจ้งหรื อมี
การพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็ นประการอืน ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิดขึนกับหุน้ กูท้ งหมด
ั
11.3

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

ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องชําระหนี ที ค้างชําระอยูต่ ามหุ ้นกูท้ งหมดโดยเร็
ั
วที สุ ดเท่าที จะสามารถกระทําได้ ซึ ง
หากไม่ดาํ เนินการชําระหนีแล้ว ผูถ้ ือหุน้ กูค้ นใดคนหนึงมีสิทธิดาํ เนินการตามข้อ (ข) ข้างล่างนี

(ข)

ผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ต่ละรายจะมีสิทธิ ฟ้องร้องบังคับชําระหนี ตามหุ ้นกูท้ ีค้างชําระแก่ตนเองจากผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
ด้วยตนเองก็ต่อเมือหลังจาก 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันทีผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้มีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุ ้นกู้
ตามข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มีการชําระหนีทีค้างชําระทังจํานวนแก่ตน

12.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1

ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูย้ งั มิได้ไถ่ถอน
ทังหมด มีสิทธิเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้ไม่วา่ ในเวลาใดๆ ซึ งผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยเร็ ว ซึ ง
จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ทีผูอ้ อกหุน้ กูร้ ้องขอหรื อวันทีผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีถือหุน้ กูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุน้ กูท้ ียังมิได้ไถ่ถอนทังหมดมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ อกหุน้ กูเ้ รี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ กู้ หรื อนับแต่วนั ทีเกิดกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ งตามทีกําหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนันผูถ้ ือหุ ้นกูย้ งั มิได้ส่ง
หนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ห้ทาํ การชําระหนีหุน้ กูค้ า้ งชําระตามข้อ 11.2 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อ 13.2

(ค)

หากมีเหตุการณ์สาํ คัญซึ งผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของ
หุ ้นกูท้ ียังมิได้ไถ่ถอนทังหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อความสามารถของผู ้
ออกหุน้ กูใ้ นการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ

ในกรณี ทีผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ิได้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามคําขอของผูถ้ ือหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาตามที กําหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรื อ (ค)) ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี ถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ียัง
มิได้ไถ่ถอนทังหมดมีสิทธิเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ องได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผอู ้ อกหุน้ กูอ้ าจเข้าร่ วมประชุมก็ได้
12.2

มติโดยชอบของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีเรี ยกประชุมและดําเนิ นการประชุมโดยชอบมีผลใช้บงั คับและผูกพันผูถ้ ือ
หุ ้นกูท้ ุกรายไม่วา่ จะได้เข้าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่ วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูน้ นจะเป็
ั
นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกําหนดสิ ทธิ
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12.3

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดทีเกียวข้องกับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูท้ งที
ั เรี ยกประชุมโดยผู ้
ออกหุน้ กู้ และทีเรี ยกประชุมโดยผูถ้ ือหุน้ กู้

12.4

ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจใช้วธิ ีการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
ปรากฏว่าผูถ้ ื อหุ ้นกู้มีมติ และลงลายมื อชื อในมติ ดังกล่าวและส่ งมอบให้ผูอ้ อกหุ ้นกู้เป็ นผูเ้ ก็บรั กษาไว้ภายใน
ระยะเวลาที กําหนดโดยผูอ้ อกหุ ้นกู้ ทังนี ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องเก็บรักษามติซึงลงลายมือชื อโดยผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าว
โดยถื อเป็ นรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกู้ ทังนี คะแนนเสี ยงที จะต้องได้รับเพือการอนุ มตั ิ ในแต่ละเรื องนันให้
เป็ นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกําหนดสิ ทธินีเพียงแต่เปลียนจากการ
นับคะแนนเสี ยงจากจํานวนเสี ยงทังหมดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นการนับคะแนนเสี ยงจาก
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ กูท้ ุกราย
ในกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ กูใ้ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พียงหนึงราย ให้นาํ วิธีการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู ้
ถือหุน้ กูม้ าใช้แทนการประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้

12.5

การใด ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ที ข้อ กํา หนดสิ ท ธิ นี ไม่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ใ ห้ นํา บทบัญ ญัติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที ได้แก้ไขเพิมเติม) ว่าด้วยการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั
มหาชนจํากัดมาใช้บงั คับเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนดสิ ทธินี

13.

การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ

13.1

การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ในเรื องทีจะกระทบต่อสิ ทธิ ทีมิใช่สาระสําคัญของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อเรื องที
เห็นได้วา่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ กูโ้ ดยชัดแจ้ง หรื อในส่วนซึงไม่ทาํ ให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยลง หรื อเพือให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
อืนใดที เกี ยวข้อง กฎ ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับ หรื อคําสังที มี ผลบังคับทัวไป หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เกียวข้อง รวมทัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ในกรณี ทีหุ ้นกูจ้ ด
ทะเบียนซื อขายอยูใ่ นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย) และ/หรื อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ในกรณี ที
หุ ้นกูจ้ ดทะเบียนซื อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) หรื อเป็ นการแก้ไขเปลียนแปลงตามหลักเกณฑ์
ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกําหนดสิ ทธิ ให้กระทําได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดย
การแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับเมือได้แจ้งการแก้ไขเปลียนแปลงให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็ นประการอืน

13.2

การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ตามข้อ 13.1 (แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นั เป็ นการขยายอายุหุ้นกูห้ รื อการชําระหนี ตามหุ ้นกูด้ ว้ ยการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้น หุ ้นกู้
อืนหรื อทรัพย์สินอืนของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบุคคลใด ๆ และเพือกรณี อืนใดที กฎหมายห้ามมิ ให้ดาํ เนิ นการ) ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูอ้ อกหุ ้นกู้ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลียนแปลงให้สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็ นประการอืน

13.3

การแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ต้องไม่ ข ัดหรื อแย้งกับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทังข้อกําหนดแห่ งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
13.4

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดส่งข้อกําหนดสิ ทธิทีแก้ไขเพิมเติมให้นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิ บห้า) วัน
นับแต่วนั ทีมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ มือได้รับการร้องขอเป็ นหนังสื อเว้น
แต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นประการอืน

14.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุน้ กูฉ้ บับเก่าสูญหาย ฉี กขาดหรื อชํารุ ดด้วยประการใด ๆ ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีปรากฏชือในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
มีสิทธิ ยืนคําขอให้นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ออกใบหุ ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายตาม
สมควรตามทีนายทะเบียนหุ ้นกูก้ าํ หนด ในการนี นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะต้องออกใบหุ ้นกูฉ้ บับใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้
ภายใน 15 (สิ บห้า) วันทําการนับแต่วนั ทีนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้รับคําขอให้ออกใบหุน้ กูฉ้ บับใหม่ และเอกสารอืน ๆ
ตามทีนายทะเบียนหุ ้นกูก้ าํ หนด และนายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูว้ า่ มีการยกเลิก
ใบหุน้ กูฉ้ บับเก่าด้วย

15.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายทีใช้ บังคับ
ข้อกําหนดสิ ทธิ นีจะมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที ออกหุ ้นกูไ้ ปจนถึงวันที มีการชําระหนี ตามหุ ้นกูค้ รบถ้วนเรี ยบร้อย
แล้ว โดยข้อกําหนดสิ ทธินีจะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใดๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิ นี
ขัดหรื อแย้งกับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ทีมีผลใช้บงั คับตามกฎหมายกับหุ ้นกู้ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรื อ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุน้ กูแ้ ทนข้อความของกําหนดสิ ทธิเฉพาะในส่วนทีขัดหรื อแย้งกันนัน
ผู้ออกหุ้นกู้
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

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

การเรียกประชุม

ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ึงประสงค์จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดําเนินการให้นายทะเบียน
หุน้ กูจ้ ดั ส่งหนังสื อเรี ยกประชุมทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ถึงผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กู้ (ซึงมิได้เป็ นผูข้ อให้เรี ยกประชุม)
และผูถ้ ื อหุ ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที ส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมและวันนัดประชุ ม) ก่ อนวันนัดประชุ ม
หนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องระบุ วัน เวลา สถานที สําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท้ ี ขอให้เรี ยก
ประชุม ทังนี นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะต้องจัดส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ุกรายตามรายชือและทีอยู่
ซึงปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ มือสิ นเวลาทําการในวันทําการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิ บสี ) วัน
2.

ผู้มสี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม

ผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ต่ละครังจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูอ้ อกหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี

(ข)

ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจแต่งตังให้ผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ายอืนหรื อบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทําหนังสื อมอบฉันทะ ตามแบบที นายทะเบี ยนหุ ้นกูก้ าํ หนด ซึ งขอรับได้ ณ
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ทังนี ผูถ้ ื อหุ ้นกู้จะต้องจัดส่ งต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ นาย
ทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 24 (ยีสิ บสี ) ชัวโมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ทีปรึ กษาทางการเงิน ทีปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึงมีส่วนเกียวข้องกับเรื องทีทีประชุมจะพิจารณาซึ งได้รับ
การร้องขอจากผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้เข้าร่ วมประชุมเพือทําการชี แจงและแสดงความเห็ นต่อที
ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ทีประธานในทีประชุมอนุญาตให้เข้าร่ วมประชุมในฐานะผูส้ งั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พือพิจารณาและลงมติในเรื องต่าง ๆ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้อง
มีผถู ้ ือหุน้ กูต้ งแต่
ั สองรายขึนไปซึงถือหุน้ กูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ียัง
ไม่ได้ไถ่ถอนทังหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลื อนมาจากการประชุ มครังก่ อนซึ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือนมานี จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ กูต้ งแต่
ั สองรายขึนไปไม่วา่ จะถือหุน้ กูร้ วมกันเป็ นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้าร่ วมประชุม

3.2

การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกูเ้ พือพิจารณาและลงมติในเรื องต่าง ๆ ตามที กําหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นกู้
ตังแต่สองรายขึนไปซึงถือหุน้ กูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของหุน้ กูท้ ียังไม่ได้ไถ่ถอน
ทังหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ทีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลื อนมาจากการประชุ มครังก่ อนซึ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือนมานี จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ ้นกูต้ งแต่
ั สองรายขึนไปซึ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า)
ของหุน้ กูท้ ียังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมดเข้าร่ วมประชุม
3.3

การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกูเ้ พือพิจารณาและลงมติในเรื องต่าง ๆ ตามที กําหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นกู้
ตังแต่สองรายขึนไปซึ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิ บหก) ของหุ ้นกูท้ ี ยังไม่ได้
ไถ่ถอนทังหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลื อนมาจากการประชุ มครังก่ อนซึ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี องค์ประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีเลือนมานี จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ ้นกูต้ งแต่
ั สองรายขึนไป ซึ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิ บ
สาม) ของหุน้ กูท้ ียังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมดเข้าร่ วมประชุม

4.

ประธานในทีประชุม

ผูถ้ ื อหุ ้นกู้หรื อบุ คคลที ได้รั บมอบหมายจากผูถ้ ื อหุ ้นกู้จะทําหน้าที เป็ นประธานในที ประชุ ม ในกรณี ที ผูท้ ี จะทําหน้าที
ประธานไม่มาประชุมเมื อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ ง 45 (สี สิ บห้า) นาที ให้ทีประชุมลงมติ เลื อกผูถ้ ื อหุ ้นกู้รายหนึ งเป็ น
ประธานในทีประชุม
5.

การเลือนประชุม

5.1

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่วา่ ครังใด หากปรากฏว่าเมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี สิ บห้า) นาที ยังมีผูถ้ ือหุ ้น
กูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในทีประชุมจะต้องสังเลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณี ทีผูอ้ อกหุ ้นกู้เป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม ให้ประธานในที ประชุ มเลือนการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นกู้ไป
ประชุ ม ในวัน เวลา และสถานที ซึ งประธานกํา หนด โดยวัน นัด ประชุ มใหม่จ ะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิ บสี ) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี เว้นแต่ ผู ้
ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูซ้ ึ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิ บห้า) ของหุ ้นกูท้ ี
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทังหมดจะตกลงกันให้ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี เรื องทีพิจารณาและลง
มติ ในที ประชุมครังใหม่จะต้องเป็ นเรื องเดิ มที อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุ มครั งก่ อน
เท่านัน

(ข)

ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ใน (ก)

(ค)

ในกรณี ทีการประชุมซึงขาดองค์ประชุมนีเป็ นการประชุมทีได้เรี ยกประชุมเนื องจากการประชุมใน
ครังก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามทีกําหนดไว้ใน (ก)

นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะต้องจัดส่งหนังสื อเรี ยกประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีจะจัดขึนเนืองจากการประชุม
ครังก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามรายชื อและที อยู่ซึงได้เคยจัดส่ งหนังสื อเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ ห้ในครังทีขาดองค์ประชุมนันทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัด
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ประชุมครังใหม่(ไม่นบั วันที ส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้
จะต้องระบุวนั เวลา สถานที สําหรับการประชุ ม วาระการประชุ ม และองค์ประชุ มที ต้องการสําหรับการ
ประชุมครังใหม่
6.

มติของทีประชุม

6.1

การลงมติในเรื องต่าง ๆ ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ตดั สิ นโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสี ยงตามทีประธานใน
ทีประชุมกําหนด ซึงผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ต่ละรายจะมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นกูท้ ีตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ ้นกูห้ นึ ง
หน่วยมีหนึ งเสี ยง ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที ประชุมมีคะแนนเสี ยงชี ขาด (ทังกรณี การ
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิมจากคะแนนเสี ยงที ประธานในที ประชุมอาจมีในฐานะที ตนเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ กู้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ

6.2

มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นเรื องต่าง ๆ นอกจากทีกําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็ นมติโดยคะแนน
เสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นกูซ้ ึ งเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

6.3

มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นเรื องต่าง ๆ ต่อไปนี จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
66 (หกสิ บหก) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ึงเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

6.4

6.5

การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิซึงไม่เกียวข้องกับเรื องต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในข้อ 6.4

มติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นเรื องต่าง ๆ ต่อไปนี จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
(เจ็ดสิ บห้า) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ึงเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การชําระหนีตามหุน้ กูด้ ว้ ยการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้น หุ ้นกูอ้ ืน หรื อทรัพย์สินอืนของผูอ้ อกหุ ้นกู้
หรื อบุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ไขวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ หรื อวันครบกําหนดชําระเงินไม่วา่ จํานวนใด ๆ ตามหุน้ กู้

(ค)

การลด ยกเลิ ก หรื อ เปลี ยนแปลงแก้ไ ขจํา นวนเงิ น ต้น ดอกเบี ย และ/หรื อ เงิ น จํา นวนอื นใดที
ค้างชําระหรื อทีจะต้องจ่ายตามหุน้ กู้

(ง)

การเปลียนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จํานวนใด ๆ ทีจะต้องชําระตามหุน้ กู้

(จ)

การแก้ไขเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นส่ วนที เกียวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.)
และมติของทีประชุม (ข้อ 6.)

(ฉ)

การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิเพือให้สามารถดําเนินการในเรื องใดเรื องหนึงตามข้อ (ก) ถึง
(จ) ข้างต้น

ผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน ๆ
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7.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

7.1

ภายใต้ขอ้ บังคับของข้อ 7.1 ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้ประธานในที ประชุม
ครังนันลงนามรับรองภายใน 14 (สิ บสี ) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทังจัดให้มีสาํ เนา
เพือให้ผถู ้ ือหุน้ กูต้ รวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูใ้ น
วันและเวลาทําการของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อนายทะเบียนหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี

7.2

ในกรณี ของการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีผูถ้ ือหุน้ กูท้ าํ การเรี ยกประชุมอันเนืองมาจากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่จดั ให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามข้อ 12.1 วรรคสองของข้อกําหนดสิ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมอบหมายให้ผูถ้ ือหุ ้นกูค้ นใดคนหนึ งเป็ น
ผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นครังนันก็ได้
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เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่ างใบหุ้นกู้
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ใบหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures
ชําระค่าหุ ้นกูเ้ ต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริ ษทั
Company Registration No.
จดทะเบียนเมือวันที
Registered on

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

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2565
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 1 DUE 2022
วันออกหุ ้นกู้ 29 กันยายน 2559
Issue Date 29 September 2016

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
Maturity Date

29 กันยายน 2565
29 September 2022

อายุ
Term

6 ปี
6 Years

มูลค่าทีตราไว้
Face Value

1,000
1,000

บาทต่อหน่วย
Baht/Unit

จํานวนทีออก
Offering Amount

1,000,000
1,000,000

หน่วย
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

1,000,000,000
1,000,000,000

อัตราดอกเบีย 2.78% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชําระปี ละ
2 ครัง
โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Interest
2.78% per annum throughout the term of the debentures
Payable Semi-Annually
Paid by cross cheque or fund transfer to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จะดําเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 29 กันยายน 2565 โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรื อวิธีการอืนใดทีนายทะเบียนหุ ้นกูเ้ ห็ นสมควร
Central Plaza Hotel Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is 29 September 2022 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.
ชือผูถ้ ือหุ ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Debentureholder Registration No.

จํานวนหน่วยหุ ้นกู้
Number of Debentures

หน่วย
Units

วันทีออกใบหุ ้นกู้
Issue Date of the Certificate

เลขทีใบหุ ้นกู้
จํานวนเงิน
บาท
Certificate No.
Amount
Baht
หุ ้นกูท้ ีเสนอขายนีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ฉบับลงวันที 29 กันยายน 2559
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016
หุ ้นกูเ้ ป็ นหนีของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ึ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะมีสิทธิได้รับชําระหนีไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชําระหนีของเจ้าหนีสามัญทังในปัจจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชําระหนีก่อน
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.
เนืองจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นกูท้ ีออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และบริ ษทั ได้จดข้อจํากัดการโอนให้จาํ กัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ งอาจมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต ดังนันบริ ษทั จะไม่รับและจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.
กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar
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บาท
Baht

ใบหุ ้นกูน้ ีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูค้ รังนี และ/หรื อ ทีจะแก้ไขเพิมเติมต่อไปภายหน้า
This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of the Debentures and/or any amendment as may be made to
the Terms and Conditions at a later date.
สรุ ปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขของหุ ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.

หุ ้นกูน้ ีเป็ นหุ ้นกูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน และไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
นายทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ : ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบียและวิธีการในการชําระดอกเบียและการไถ่ถอนหุ ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
บริ ษทั จะคํานวณดอกเบียและชําระดอกเบีย ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ทุกวันที 29 มีนาคม และวันที 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ ้นกู้ โดยหากวันครบกําหนดชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ม่ตรงกับวันทําการ จะเลือนวันชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูเ้ ป็ นวันทําการถัดไป
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March and 29 September of each year
throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business
day.
บริ ษทั จะดําเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรื อดอกเบียตามข้อ 8 ในแต่ละวันกําหนดชําระดอกเบียให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามข้อกําหนดสิ ทธิ
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund
transfer to bank account of the Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions.
เงือนไขอืน ๆ เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูใ้ นครังนี
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures.

(1) ให้ผขู ้ อลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ าํ แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ ุกครังทียืนโอนหุ ้นกูต้ ่อนายทะเบียน
An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
(2) เฉพาะผูร้ ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีปรากฏชือทีด้านหน้าของใบหุ ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกู้
ฉบับนี กรณีทีเป็ นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ทีได้รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
โปรด
ของผูม้ ีอาํ นาจทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกูฉ้ บับนีด้วย
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) เมือผูร้ ับโอนหุ ้นกูป้ ระสงค์จะโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงลายมือชือแบบเดียวกับลายมือชื อทีเคยลงไว้เมือรับโอนหุ ้นกู้ กรณี เป็ นนิ ติบุคคลและเปลียนผูล้ งลายมือชื อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั
Signature of transferor
(ผูท้ ีต้องการลงทะเบียนเป็ นผู ้
(who wishes to have his/her name entered in
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
ถือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียน)
the register of Debentures)
ชือ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters
1
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)

2

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
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ใบหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures
ชําระค่าหุ ้นกูเ้ ต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริ ษทั
Company Registration No.
จดทะเบียนเมือวันที
Registered on

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

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 8 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2566
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 2 DUE 2023
วันออกหุ ้นกู้ 29 กันยายน 2559
Issue Date 29 September 2016

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
Maturity Date

29 กันยายน 2566
29 September 2023

อายุ
Term

7 ปี
7 Years

มูลค่าทีตราไว้
Face Value

1,000
1,000

บาทต่อหน่วย
Baht/Unit

จํานวนทีออก
Offering Amount

1,000,000
1,000,000

หน่วย
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

1,000,000,000
1,000,000,000

อัตราดอกเบีย 2.97 % ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชําระปี ละ
2 ครัง
โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Interest
2.97 % per annum throughout the term of the debentures
Payable Semi-Annually
Paid by cross cheque or fund transfer to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จะดําเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 29 กันยายน 2566 โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรื อวิธีการอืนใดทีนายทะเบียนหุ ้นกูเ้ ห็นสมควร
Central Plaza Hotel Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is 29 September 2023 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.
ชือผูถ้ ือหุ ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Debentureholder Registration No.

จํานวนหน่วยหุ ้นกู้
Number of Debentures

หน่วย
Units

วันทีออกใบหุ ้นกู้
Issue Date of the Certificate

เลขทีใบหุ ้นกู้
จํานวนเงิน
บาท
Certificate No.
Amount
Baht
หุ ้นกูท้ ีเสนอขายนีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ฉบับลงวันที 29 กันยายน 2559
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016
หุ ้นกูเ้ ป็ นหนีของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ึ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะมีสิทธิได้รับชําระหนีไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชําระหนีของเจ้าหนีสามัญทังในปัจจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชําระหนีก่อน
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.
เนืองจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นกูท้ ีออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และบริ ษทั ได้จดข้อจํากัดการโอนให้จาํ กัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ งอาจมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต ดังนันบริ ษทั จะไม่รับและจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.
กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar

หน้ าที 30

บาท
Baht

ใบหุ ้นกูน้ ีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูค้ รังนี และ/หรื อ ทีจะแก้ไขเพิมเติมต่อไปภายหน้า
This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of the Debentures and/or any amendment as may be made to
the Terms and Conditions at a later date.
สรุ ปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขของหุ ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.

หุ ้นกูน้ ีเป็ นหุ ้นกูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน และไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
นายทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ : ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบียและวิธีการในการชําระดอกเบียและการไถ่ถอนหุ ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
บริ ษทั จะคํานวณดอกเบียและชําระดอกเบีย ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ทุกวันที 29 มีนาคม และวันที 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ ้นกู้ โดยหากวันครบกําหนดชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ม่ตรงกับวันทําการ จะเลือนวันชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูเ้ ป็ นวันทําการถัดไป
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March and 29 September of each year
throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business
day.
บริ ษทั จะดําเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรื อดอกเบียตามข้อ 8 ในแต่ละวันกําหนดชําระดอกเบียให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามข้อกําหนดสิ ทธิ
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund
transfer to bank account of the Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions.
เงือนไขอืน ๆ เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูใ้ นครังนี
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures.

(1) ให้ผขู ้ อลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ าํ แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ ุกครังทียืนโอนหุ ้นกูต้ ่อนายทะเบียน
An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
(2) เฉพาะผูร้ ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีปรากฏชือทีด้านหน้าของใบหุ ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกู้
ฉบับนี กรณีทีเป็ นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ทีได้รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
โปรด
ของผูม้ ีอาํ นาจทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกูฉ้ บับนีด้วย
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) เมือผูร้ ับโอนหุ ้นกูป้ ระสงค์จะโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงลายมือชือแบบเดียวกับลายมือชื อทีเคยลงไว้เมือรับโอนหุ ้นกู้ กรณี เป็ นนิ ติบุคคลและเปลียนผูล้ งลายมือชื อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั
Signature of transferor
(ผูท้ ีต้องการลงทะเบียนเป็ นผู ้
(who wishes to have his/her name entered in
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
ถือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียน)
the register of Debentures)
ชือ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters
1
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)

2

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)

หน้ าที 31

ใบหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures
ชําระค่าหุ ้นกูเ้ ต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริ ษทั
Company Registration No.
จดทะเบียนเมือวันที
Registered on

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

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที 3/2559 ชุดที 9 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2569
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 3 DUE 2026
วันออกหุ ้นกู้ 29 กันยายน 2559
Issue Date 29 September 2016

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
Maturity Date

29 กันยายน 2569
29 September 2026

อายุ
Term

_Š ปี
10 Years

มูลค่าทีตราไว้
Face Value

1,000
1,000

บาทต่อหน่วย
Baht/Unit

จํานวนทีออก
Offering Amount

500,000
500,000

หน่วย
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

500,000,000
500,000,000

อัตราดอกเบีย 3.39% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชําระปี ละ
2 ครัง
โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูต้ ามทีอยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Interest
3.39% per annum throughout the term of the debentures
Payable Semi-Annually
Paid by cross cheque or fund transfer to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จะดําเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 29 กันยายน 2569 โดยชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรื อวิธีการอืนใดทีนายทะเบียนหุ ้นกูเ้ ห็ นสมควร
Central Plaza Hotel Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is 29 September 2026 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.
ชือผูถ้ ือหุ ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Debentureholder Registration No.

จํานวนหน่วยหุ ้นกู้
Number of Debentures

หน่วย
Units

วันทีออกใบหุ ้นกู้
Issue Date of the Certificate

เลขทีใบหุ ้นกู้
จํานวนเงิน
บาท
Certificate No.
Amount
Baht
หุ ้นกูท้ ีเสนอขายนีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ฉบับลงวันที 29] กันยายน 2559
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016
หุ ้นกูเ้ ป็ นหนีของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ึ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะมีสิทธิได้รับชําระหนีไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชําระหนีของเจ้าหนีสามัญทังในปัจจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชําระหนีก่อน
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.
เนืองจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นกูท้ ีออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และบริ ษทั ได้จดข้อจํากัดการโอนให้จาํ กัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552 เรื อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ งอาจมีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต ดังนันบริ ษทั จะไม่รับและจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.
กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar

หน้ าที 32

บาท
Baht

ใบหุ ้นกูน้ ีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูค้ รังนี และ/หรื อ ทีจะแก้ไขเพิมเติมต่อไปภายหน้า
This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of the Debentures and/or any amendment as may be made to
the Terms and Conditions at a later date.
สรุ ปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงือนไขของหุ ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.

หุ ้นกูน้ ีเป็ นหุ ้นกูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน และไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
นายทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ : ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบียและวิธีการในการชําระดอกเบียและการไถ่ถอนหุ ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
บริ ษทั จะคํานวณดอกเบียและชําระดอกเบีย ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยมีการกําหนดชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ทุกวันที 29 มีนาคม และวันที 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุ
หุ ้นกู้ โดยหากวันครบกําหนดชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ม่ตรงกับวันทําการ จะเลือนวันชําระดอกเบีย และ/หรื อวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูเ้ ป็ นวันทําการถัดไป
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March and 29 September of each year
throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business
day.
บริ ษทั จะดําเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรื อดอกเบียตามข้อ 8 ในแต่ละวันกําหนดชําระดอกเบียให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยจัดทําเป็ นเช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามข้อกําหนดสิ ทธิ
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund
transfer to bank account of the Debentureholder in accordance with the Terms and Conditions.
เงือนไขอืน ๆ เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูใ้ นครังนี
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures.

(1) ให้ผขู ้ อลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ าํ แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ ุกครังทียืนโอนหุ ้นกูต้ ่อนายทะเบียน
An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
(2) เฉพาะผูร้ ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ีปรากฏชือทีด้านหน้าของใบหุ ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกู้
ฉบับนี กรณีทีเป็ นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ทีได้รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
โปรด
ของผูม้ ีอาํ นาจทีได้รับรองสําเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกูฉ้ บับนีด้วย
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) เมือผูร้ ับโอนหุ ้นกูป้ ระสงค์จะโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงลายมือชือแบบเดียวกับลายมือชื อทีเคยลงไว้เมือรับโอนหุ ้นกู้ กรณี เป็ นนิ ติบุคคลและเปลียนผูล้ งลายมือชื อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั
Signature of transferor
(ผูท้ ีต้องการลงทะเบียนเป็ นผู ้
(who wishes to have his/her name entered in
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
ถือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียน)
the register of Debentures)
ชือ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters
1
ลงลายมือชือผูโ้ อน
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)

2

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชือผูโ้ อน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชือผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)

หน้ าที 33

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

บริ ษัท
X/

ตาแหน่ ง

บริษัทย่ อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ / ประธานกรรมการ

อายุ

73

คุณวุฒทิ างการศึกษา

-

-

2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

/

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

/

/

/

/ / /

/ / / / /

รองประธานกรรมการ

75

-

-

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / /

กรรมการ

70

-

-

4. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / /

กรรมการ

70

-

-

5. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / /

- กรรมการ

68

-

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

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
2.39%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
กับผู้บริหารอื่น
น้ องบุคคลที่ 2
พี่บคุ คลที่ 3,4,5
อาบุคคลที่ 6
บิดาบุคคลที่ 11

1.32%

พี่บคุ คลที่ 1,3,4,5

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

อาบุคคลที่ 6
ลุงบุคคลที่ 11

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

1.45%

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

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher

1.63%

พี่บคุ คลที่ 5

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

ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ (Operations Research)

น้ องบุคคลที่ 1,2,3
อาบุคคลที่ 6, 11

1.19%

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการกากับการบริหาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล
จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
กรรมการ สมาคมการค้ าไทย อุตสาหกรรม เพื่อการท่องเที่ยว

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

ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอานวยการฝ่ ายการเงิน และบัญชี บริษัท
กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ บริษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ จากัด
ผู้จดั การสาขา ห้ างเซ็นทรัล สาขาสีสม
ผู้ชว่ ยจัดการสาขา ห้ างเซ็นทรัล สาขาสีลม

กรรมการกากับการบริหาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด

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

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้ าปลีก หอการค้ าไทย
ที่ปรึกษา สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
กรรมการ, เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสิง่ แวดล้ อม

ประธานกรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าเชียงใหม่ จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ ้ง จากัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป จากัด

น้ องบุคคลที่ 1,2,3,4 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์ เทรด จากัด

กรรมการ สภาหอการค้ าไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

บริ ษัท
X/

ตาแหน่ ง

บริษัทย่ อย

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ / ประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

-

- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และการกากับดูแล
-

6. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

/

/

/ /

/ / / /

/ / /

/ / / / /

- กรรมการ

53 -

IONA University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

2.17%

บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และการกากับดูแล

-

หลานบุคคลที่
1,2,3,4,5

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Skidmore Collage
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
กับผู้บริหารอื่น
อาบุคคลที่ 6, 11

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

- กรรมการสรรหา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

อาบุคคลที1่ 1

รุ่นที่ 22
-

หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอานวยการ
รุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

-

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

-

-

-

-

7. นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์

8. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

/

/

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

74

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด

63

-

-

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด

นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน
ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด

กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
การเงิ
น บริและกรรมการบริ
ษัท กลุม่ เซ็นทรัหลารจากั
กรรมการ
บริดษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ปอเรชัน่ จากัด
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย
คณะกรรมการบริหารหอการค้ าไทย

(Starbucks ประเทศไทย)
นายกและผู้ก่อตังสมาคมศู
้
นย์การค้ าไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริ ษัท อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์นแฮนคอคประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จากัด
กรรมการบริหาร บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จากัด (มหาชน)

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

-

-

ประธานกรรมการ บริษัท ส้ มบิน จากัด

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

นิติศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต กฎหมายเอกชน
จากมหาวิทยาลัยเมืองกอง ประเทศฝรัง่ เศส
ประกาศนียบัตรทางกฏหมายอเมริกนั จาก

-

-

กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท ฮุนได เมอร์ ชานมารีน (ประเทศไทย) จากัด

ทนายความและกรรมการผู้จดั การ บริษัท คูแดร์ บราเทอร์ ส จากัด
ทนายความ สานักงาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

9. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

บริ ษัท
X/

บริษัทย่ อย

ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ / ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

/

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

76

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP), หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)

-

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

-

-

ประธานกรรมการ กลุม่ เครือบริษัท แปซิฟิคพาร์ ค ศรีราชา จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จากัด
กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย์ จากัด
กรรมการ บริษัท อุเทนแคปปิ ตอล จากัด
กรรมการ บริษัท วรวัฒน์ จากัด
กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จากัด
กรรมการ บริษัท ประชานุเคราะห์ จากัด

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

-

-

-

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

1.24%

-

-

- กรรมการอิสระ

74

-

11. นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

/

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

/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และการกากับดูแล

50

-

-

X
/

= ประธานกรรมการ
= กรรมการ

กรรมการ บริษัท เฟรเกรนท์พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม (วิทยาคารพญาไท)

-

-

/

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
กับผู้บริหารอื่น

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสนั ),
สหรัฐอเมริกา

-

10. นาย เกริด เคิร์ก สตีป

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

บุตรบุคคลที่ 1
กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
หลานบุคคลที่ 2,3,4,5
และ 6

รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
กรรมการผู้จดั การ บมจ.ธนาคารศรีนคร
สมาชิกวุฒสิ ภา
ที่ปรึกษาผู้แทนการค้ าของไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล)
ที่ปรึกษาประธานวุฒสิ ภา (พลเอกธีรเดช มีเพียร)
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และหอการค้ าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึง๊
รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
กรรมการผู้จดั การใหญ่กลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
รองประธานบริ หารกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
ผู้จดั การทั่วไปกลุม่ แอคคอร์
ผู้จดั การทั่วไปและผู้จดั การภาคพื ้นดินกลุม่ แอคคอร์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายบริหารโครงการ
รองประธานฝ่ ายบริหารโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารโครงการและจัดซื ้อ
ผู้จดั การแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ
ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรี สอร์ ท ในเครือเซ็นทารา
ผู้ชว่ ยผู้จดั การห้ องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

(ข) รายละเอียดผู้บริ หาร
ตาแหน่ งที่ดารงในบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

บริ ษัท
1. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

อายุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
/ / / / /
/ / / /
/ / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
และบริ หาร
เลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์
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- ปริ ญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

0.01%

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริ ม ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและบริ หารการเงิน
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บมจ. ประสิทธิ์ พฒ
ั นา
อดีตกรรมการบริ ษัทประกันภัย
สินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
อดีตกรรมการตรวจสอบบริ ษัทประกัน
สินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

46

- ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านธุรกิจโรงแรม
(Hotel Management) จาก Johnson and Wales
University,USA
- ปริ ญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและการบริ การ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้ า รุ่ น15
- ปี 2549 หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาฝ่ าย
อานวยการสถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที1่ 00

1.26%

กรรมการบริษัทย่อย
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา

ผู้จดั การแผนกการตลาด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกการตลาด

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์

58

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนส์, รัฐคอนเนคติกตั
สหรัฐอเมริ กา

0.88%

กรรมการผู้ชว่ ยประธานด้ านตลาด
สภาอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์
และภาพลักษณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา

4. Mr.Chris Bailey

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายขาย และการตลาด

55

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

-

-

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

5. Mr. David Robert Good

รองประธานฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

55

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

-

-

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

2. นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

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

/

/ / / / /

3. นางสุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์

/

/

/

/

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

/ / /

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

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

ตาแหน่ ง
บริ ษัท

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
by Franklin Covey
- General Managers Programme at
Cornell Unversity, New York, USA

6. นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย

7.นายโธมัส ธรัสเซล

/

รองประธานฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

49

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

-

-

รองประธานฝ่ ายแบรนด์
การตลาดและดิจิตอล

34

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

-

-

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

Director of Marketing Operations,
Maybourne Hotel Group
Head of Digital, CRM & Partnership
Maybourne Hotel Group
CRM Manager
Maybourne Hotel Group
Manager, Network Card Licence Issuer
Marketing, Merchant Service International,
American Express
Marketing Executive, Merchant Service UK,
American Express
Campaign Communications Executive
TUI Group

8.นายเอเดรียน ฮาร์ ดวิก-โจนส์

รองประธานฝ่ ายออกแบบและ
เทคนิค

55

- Master of Business Administration, Australian
Graduate School of Management

-

-

IHG South West Asia Delhi, India - Regional
Director (Design and Engineering) - Dual
Reporting: VP Operations and Development Head
(in Singapore).

- ISO 2001 Internal Auditor, Randall Management
Institution.

EMAARMGF Delhi, India - Chief of Design - Dual
Reporting: CEO and EVC/ JV Owner of the real
estate development company.

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

SHIPRA ESTATES, Delhi, India - President of
Projects Planning & Design

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

(ข) รายละเอียดผู้บริ หาร
ตาแหน่ งที่ดารงในบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

บริ ษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
- Bachelor of Architecture (RIBA Part
II), University of Wales Institute of Science and
Technology, Great Britain.

STRATEGIC BLUEPRINT, Delhi & Hong Kong Owner and Managing Director

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

DLF Retail Developers Ltd., Delhi - Senior Vice
President (Design Management)
Aedas Ltd., Hong Kong/Macau - Director
(Architecture and Interior design)
LPT Architects Hong Kong (later to become Aedas
Ltd.) - Senior Associate/ Design Manager
P&T Architects and Engineers (Hong Kong) Senior Associate/ Design Manager

9. นาย พอล วิลสัน

รองประธานฝ่ ายขาย

37

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

-

-

Mantra Group - Regional Sales and Marketing
NSW/ACT & National Director of M.I.C.E
Park Plaza Hotels & Resorts - Meetings and Events
Cluster Director - UK
Park Plaza Hotels & Resorts - Senior Corporate
Sales Manager
Park Plaza Hotels & Resorts -Key Account Manager M.I.C.E

หมายเหตุ:

/

= กรรมการ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
รายชื่ อบริษัทย่ อย/กรรมการ

บจ.เซ็ นทรัลหัวหินบีช รี
บจ.โรงแรมเซ็ นทรัล แม่
บจ.เซ็ นทรัลสมุยบีชรีสอร์ ท บจ.โรงแรมเซ็ นทรัลสุ คนธา
สอร์ ท
สอดฮิลล์

บจ.เซ็ นทรัล บริการซั กรีด

บจ.เซ็ นทรัลโฮเต็ล แมน
เนชเม้ นท์

บจ.เซ็ นทรัลสมุยวิลเลจ

บจ.เซ็ นทรัล กะรนวิลเลจ

บจ.เซ็ นทรัล กระบีเ่ บย์ รี
สอร์ ท

บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์
บจ.เซ็ นทรัลสมุยโฮเต็ล
บจ.โรงแรมเซ็ นทรัลเวิลด์ บจ.โรงแรมเซ็ นทรัลเกาะกูด
บจ.ซี อาร์ จี แมนู แฟคเจอริ่ง บจ.ทริปเปิ ลไนน์ เดคคอร์ บจ.เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบีช บจ.เอส.พี.เรียลตี้ พัทยาบีช บจ.เอส.พี. หาดฝรั่ง รีสอร์ ท
กรุ๊ ป
แมนเนจเม้ นท์

บจ.เซ็ นทารา อินเตอร์
เนชั่นแนล แมนเนจเม้ นท์

บจ.โรงแรม กะรน ภูเก็ต

บจ.โรงแรม กะตะ ภูเก็ต

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

บจ.เซ็ นวารี เฮลตี้ สปา

บจ.เซ็ นทารา อินเตอร์
บจ.เซ็ นทรัล บางกอกคอน
เนชันแนล แมนเนจเม้ นท์
เวนชันและเอ็กซิ บิชั่น
(ประเทศไทย) **

1. นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2. นายสุ ทธิ ชยั จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3. นายสุ ทธิ ชาติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

4. นายสุ ทธิ ศกั ดิ์ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

5. นายสุ ทธิ ธรรม จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

6. นายปริ ญญ์ จิราธิ วฒั น์

/

7. นายสุ ทธิ พร จิราธิ วฒั น์

/

/

8. นางสุ จิตรา มงคลกิติ

/

9. นางสุ พตั รา จิราธิ วฒั น์

/

10. นายธี ระยุทธ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11. นายธี ระเกียรติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

13. นายรณชิ ต มหัทธนะพฤทธิ์
14. นายวิรุฬ หาญอุตสาหะ

/

15. นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล

/

16. นางรัตนา นรพัลลภ

/

17. นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล

/

18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ ก

/

19. นายคิม มูนี่

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Centara Maldives Pvt.
Ltd.

บจ.ซี อาร์ จี อินเตอร์ เนชั่น
แนล ฟู๊ ด

บจ.เซ็ นทารา อิมพอร์ ต เอ็กซพอร์ ต

บจ.โคซี่ โฮเต็ล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21. นางอรณี จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

23. นางสาวนันทวัน วัชรโกมลพันธ์

/

/

/

/

/

/

24. นายแดน ชิ นสุ ภคั กุล

/

25. Dheena Hussain

/

26. นายปาทริ ก จีน มาร์ บาซเซต์

/

27. นายเอ็มมานู แอล วิคเตอร์ โมริ ช มาริ ออง

/

/

/

/

/

28. นางสาว ภัทรา จองเจริ ญกุลชัย
/

29. นาย ปัณฑิต มงคลกุล

/

30. Puck Bhengsri
31. นางสาว จริ ยา จิราธิ วฒั น์

/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ
2. บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนัยสาคัญ เช่ น มีรายได้เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชี ล่าสุ ด

/

/

/

/

/

Centara (Hong Kong)
Hotel Management Co.,
Ltd.

/

/
/

CIM for ManagementEgypt, S.A.E

/

20. นายธี ระเดช จิราธิ วฒั น์
22. นายสุ ภรั ฐ จิราธิ วฒั น์

บจ. โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจ บจ. เซ็ นทารา ลอยัลตี้ มาร์ บจ. ศู นย์ การเรียนรู้ เซ็ น Centara(Shanghai)Hotel
เม้ นท์
เก็ตติง้
ทารา
Management Co., Ltd.

เอกสารแนบ 3
บจ. เซ็ นทารา แมนเนจ
เม้ นท์ เฮดควอเตอร์

/

/
/
/

/

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 90/2559

2 กันยายน 2559

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์ก รและหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มีห ลัก ประกัน ชุ ด ปจั จุบนั ของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของบริษทั ที่ระดับ “A” ด้วย
November 2011
เช่นกัน โดยบริษัทจะนาเงินที่ไ ด้จ ากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ช12
าระคื
นหุ้นกู้ท่ใี กล้ค รบกาหนด
ไถ่ถอน โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงการมีแหล่งกระแสเงินสดที่กระจายตัว ทัง้ จากธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงสถานะที่แ ข็งแกร่งในธุรกิจอาหารบริการด่วน และการมีโรงแรม
คุณภาพดีทห่ี ลากหลาย ทัง้ นี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคานึงถึงการสนับสนุ นจากกลุ่มเซ็นทรัล
ด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดัง กล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลัก ษณะของธุรกิจโรงแรมที่ขน้ึ อยู่ก ับ
ฤดูกาลและถูกกระทบได้งา่ ยจากปจั จัยภายนอกต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ รวมทัง้ จากลักษณะ
ของธุรกิจอาหารบริการด่วนทีม่ อี ตั รากาไรต่า ทัง้ นี้ ธุรกิจทัง้ 2 ประเภทจัดว่ามีการแข่งขันทีร่ ุนแรง
เมื่อพิจารณาจากอุปสงค์ของจานวนห้องพักในโรงแรมทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากในแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
และการทาการตลาดเชิงรุกในหมูผ่ ปู้ ระกอบการอาหารบริการด่วน
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาก่อตัง้ โดยตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ในปี 2523 โดยปจั จุบนั ตระกูล
จิราธิวฒ
ั น์ถอื หุน้ บริษทั ในสัดส่วน 65% บริษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็ นสัดส่วน 47% ของรายได้รวม
ทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายจากโรงแรม
คิดเป็นสัดส่วน 70% ของกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายรวมทัง้ หมด
ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั บริหารโรงแรม 37 แห่ง รวมจานวนห้องพักทัง้ สิน้ 7,408 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 51% ของ
จานวนห้องทัง้ หมด
บริษทั ดาเนินธุรกิจ อาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทั ในเครือคือ บริษัท
เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด โดยปจั จุบนั บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บริการด่วนจานวน 11 แบรนด์ซง่ึ ประกอบด้วยร้านอาหารภายใต้แฟรนไชส์จากต่างประเทศจานวน
10 แบรนด์แ ละแบรนด์ของบริษัทเองจ านวน 1 แบรนด์ คือ “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2559 บริษทั มีจานวนสาขาร้านอาหารรวมทัง้ หมด 801 แห่งทัวประเทศ
่
หลังจากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ยาวนาน อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยก็ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2558 และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2559 โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ ขึน้ 20.5% ในปี 2558 และ 12% ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระเบิดในหลายจังหวัดในภาคใต้จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในระยะสัน้ แต่กค็ าดว่าจะกลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยในอดีตทีผ่ า่ นมา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เนื่องจาก
การมีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพสูงและความต้องการเดินทางท่องเทีย่ วทีม่ อี ย่างมากภายในภูมภิ าค
เอเชีย ทริสเรทติง้ คาดว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับดี และ
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อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A
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ติ ดต่อ:
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แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
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Stable

จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติในปี 2559 จะยังเติบโตในระดับสูง
การฟื้นตัวทีแ่ ข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลให้อตั ราการเข้าพักโรงแรมของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 74.8% ในปี 2557 เป็ น 80.2% ในปี
2558 โดยรายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั เพิม่ ขึน้ 6.2% สู่ระดับ 3,858 บาทต่อคืนในปี 2558 สาหรับช่วงครึง่ แรกของปี 2559
รายได้คา่ ห้องพักเฉลีย่ ต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั ยังคงเพิม่ ขึน้ 3.7% สูร่ ะดับ 4,213 บาทต่อคืน
ในปี 2558 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว แต่รายได้จากธุรกิจอาหารของบริษทั ยังเติบโตอยูไ่ ด้ในระดับ 2% และเมื่อรวมกับ
ธุรกิจโรงแรมแล้ว รายได้รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 5% สูร่ ะดับ 18,937 ล้านบาท ซึง่ โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ธุรกิจโรงแรมทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ 9% ในช่วง
ครึง่ แรกของปี 2559 รายได้ของบริษทั เติบโต 5% สูร่ ะดับ 10,020 ล้านบาทเนื่องจากรายได้จากทัง้ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพิม่ ขึน้ อัตรากาไรจาก
การดาเนินงานปรับเพิม่ ขึน้ จาก 22.3% ในปี 2557 เป็ น 24.7% ในปี 2558 และเป็ น 25% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 จากการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ ของธุรกิจ
โรงแรมและการควบคุมต้นทุนในธุรกิจอาหาร ในระหว่างปี 2559-2561 ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ 5% ต่อปี จากการเพิม่ ราคา
ห้องพักและจากอัตราการเข้าพักโรงแรมตามปกติทร่ี ะดับประมาณ 80% โดยอัตรากาไรจากการดาเนินงานคาดว่าจะอยูท่ ร่ี ะดับ 23%-25%
เงินกู้รวมของบริษทั ปรับลดลงจาก 10,256 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็ น 8,590 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ส่งผลให้
อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับตัวดีขน้ึ จากระดับ 59.6% ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 สูร่ ะดับ 51.7% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2559 ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้าบริษทั มีแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาทเพือ่ ก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่และขยายจานวนร้านอาหาร โดยบริษทั มีแผนจะขยายจานวน
ร้านอาหารเพิม่ เป็น 1,000 ร้านภายในปี 2563 ดังนัน้ คาดว่าอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ แต่น่าจะอยูใ่ นระดับไม่เกิน 55%
สภาพคล่องของบริษทั อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ โดยเงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ จาก 3,443 ล้านบาทในปี 2557 เป็ น 4,083 ล้าน
บาทในปี 2558 และอยู่ทร่ี ะดับ 2,126 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 27.3% ในปี
2557 เป็ น 36.5% ในปี 2558 และทีร่ ะดับ 37.2% (ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 อัตราส่วนกาไร
ก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ จากระดับ 6.2 เท่าในปี 2557 เป็ น 9.5 เท่าในช่วงครึง่ แรกของปี 2559
ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษทั มีภาระในการชาระหนี้ประมาณ 4,251 ล้านบาทและมีภาระหนี้ระยะสัน้ จานวน 798 ล้านบาท โดยสภาพคล่องของบริษทั
จะมีเพียงพอสาหรับภาระหนี้ระยะสัน้ และจะได้รบั การสนับสนุ นจากเงินสดในมืออีกจานวน 1,135 ล้านบาท รวมทัง้ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ต่าง ๆ อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังมีแผนในการกูย้ มื เงินเพือ่ ใช้ชาระหนี้ทจ่ี ะครบกาหนดด้วย
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะสามารถรักษาสถานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจหลักของ
บริษทั ได้ตอ่ ไป ทัง้ นี้ อันดับเครดิตของบริษทั อาจปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากบริษทั สามารถเพิม่ จานวนและความหลากหลายให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารได้
โดยที่ยงั คงรัก ษาสถานะทางการเงิน ที่น่า พอใจ ในทางตรงกันข้า ม อันดับเครดิตอาจถูก ปรับ ลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั อ่อนตัว ลงเป็ น
เวลานาน หรือบริษทั มีการลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้จานวนมาก

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
CENTEL169A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
CENTEL18NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
CENTEL218A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 980 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
A
A
A
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

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

ม.ค.-มิ .ย.
2559
10,020
161
1,112
2,126
659
24,490
8,590
2,561
10,409
25.00

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

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

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

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

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

12.00 **
9.45

13.23
7.77

10.16
6.23

10.43
5.91

9.67
5.65

8.03
4.87

37.17 **
51.72

36.51
53.09

27.29
59.56

21.15
55.84

17.87
57.39

14.41
65.09

อัตราส่วนทุกรายการมีการปรับปรุงการเช่าดาเนินงานแล ้ว
งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2559 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเพพาะ
ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อ ว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริส เรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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