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

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2567”
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.44 ต่อปี โดยชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
จานวนทีเ่ สนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 600,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาทีเ่ สนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนสถาบัน
(โดยการจัดสรรขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และบริ ษัท)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารหนี ้จะจัดให้ มกี ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้ องตามหุ้นกู้นี ้จะระงับ ลง
ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้
วันที่ 29– 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ในระหว่างเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 ของร่างหนังสือชี ้ชวน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ และร่างหนังสือชี ้ชวน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ และร่างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คาเตือน : ก่อนตัดสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนีแ้ ละเงื่อนไขของตราสารหนี ้
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี น้ ี ้ มิได้
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในตราสารหนี ้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนีท้ ี่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ ว น
และถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ ีแ้ ต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้นี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี ้
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้มีข้อความหรือรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี ้ที่
ได้ ซื ้อตราสารหนี ้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ นั ้ มีผลใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหา ยจากบริ ษัทหรื อ
เจ้ าของตราสารหนี ้ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่ ) ทังนี
้ ้
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้เป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่
เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้มีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทาการของ
สานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่ วนที่ 2

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

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2.1 (1) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.1 (2) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.1 (3) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.1 (4) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.1 (5) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.1 (6) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.2 (7) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.2 (8) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.3 (9) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.3 (10) หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 1

ร่ างข้ อกาหนดสิทธิ

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

เอกสารแนบ 3

รายงานการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่ างหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ “บริ ษัท”)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้น
กู้หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชีช้ วนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ย่ นื ต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
ส่ วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสารหนี ้ (Factsheet)
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2567” (“หุ้นกู้”)
ออกโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลที่สาคัญของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย

สิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือ

หุ้นกู้ที่เสนอขำยมีจำนวนรวมไม่เกิน
600,000 (หกแสน) หน่วย

หุ้นกู้
สกุลเงิน

บำท

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

มูลค่ าการเสนอขายรวม
 ไม่มี
 ผู้ค ้ำประกัน/ผู้รับอำวัล
 ตรำสำร
 ผู้ออกตรำสำร
ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ ราคาเสนอขายหน่ วยละ
หุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้ ม Stable โดย
ข้ อจากัดในการขาย/โอน (ถ้ ามี)
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15
ตุลำคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะจัดให้ มีกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของหุ้นกู้จำกสถำบันจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำนักงำน
ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดอำยุห้ นุ กู้

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet) หน้ ำ 1

1,000 (หนึง่ พัน) บำท
หุ้นกู้ทงหมดที
ั้
่เสนอขำยมีมลู ค่ำรวม
ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ ำน)
บำท
1,000 (หนึง่ พัน) บำท
เนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ในครัง้ นี ้เป็ นกำรออกและเสนอขำยต่อ
ผู้ลงทุนสถำบัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วย
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่ และ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจำกัดกำรโอนไว้
กับสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ จำกัดกำรโอน
ห้ นกู้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุน
สถำบันเท่ำนัน้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/
หรื อ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจด
ทะเบียนกำรโอนห้ นกู้ไม่ว่ำในทอดใดๆ
ให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถำบัน

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)
อัตราดอกเบีย้

 คงที่มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ ร้ อยละ
2.44 (สองจุดสี่สี่) ต่อปี
 ลอยตัว

ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
งวดการจ่ ายดอกเบีย้

 ผสม

ประเภทการเสนอขาย

การคา้ ประกัน/หลักประกัน

ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยสำหรับหุ้นกู้ใน
แต่ละงวดดอกเบี ้ย ให้ คำนวณจำกเงิน
ต้ นของหุ้นกู้ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2
ข อ ง ข้ อ ก ำ ห น ด สิ ท ธิ โ ด ย อ ำ ศั ย
หลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำม
ร้ อยหกสิบห้ ำ ) วัน และโดยกำรนับ
จำนวนวัน ที่ ผ่ำ นไปจริ ง ในแต่ละงวด วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก
ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กำรเลื่อนวัน
ช ำระดอกเบี ย้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นวัน ท ำกำร
ต ำ ม ที่ ก ำ หน ด ไ ว้ ใ นข้ อ 8.3 ข อ ง
ข้ อกำหนดสิทธิ นนั ้ จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อกำรคำนวณดอกเบี ้ยที่กำหนด
ไว้ นี ้ เว้ นแต่ในกรณี วันช ำระดอกเบี ย้
งวดสุ ด ท้ ำ ยไม่ ต รงกับ วัน ท ำกำร ให้
เลื่อนวันชำระดอกเบี ้ยดังกล่ำวเป็ นวัน
ทำกำรถัดไป และจะต้ องนำจำนวนวัน
ทัง้ หมดที่ เ ลื่ อ นออกไปจนถึ ง (แต่ ไ ม่
รวม) วันชำระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไป
มำรวมคำนวณดอกเบี ้ยด้ วย
ในกรณีที่ผลกำรคำนวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ต่ อ หน่ วยที่ ได้ มี จ ำนวนทศ นิ ยม
มำกกว่ำ 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ ปั ด
ทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก)ตำแหน่ง
โดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึน้ ในกรณี ที่ มี
เศษมำกกว่ ำ หรื อ เท่ ำ กับ 5 (ห้ ำ )
นอกนันให้
้ ปัดลง
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
 PO
 PP (II*)
 PP (HNW)*
 PP (II&HNW)
*II หมำยถึง ผู้ลงทุนสถำบัน
*HNW หมำยถึง ผุ้ลงทุนรำยใหญ่
ข้ อกาหนดในการดารงอัตราส่ วน
ไม่มี
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ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี ้ยทุกๆ 6
(หก) เดือน โดยชำระในวันที่ 30
เมษำยน และ 31 ตุลำคม ของทุกปี
ตลอดอำยุของหุ้นกู้ โดยจำนวน
ดอกเบี ้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ต้องชำระในแต่
ละงวดดอกเบี ้ย ให้ คำนวณจำกเงินต้ น
คงค้ ำงของหุ้นกู้ในอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้
โดยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึง่ ) ปี มี
365 (สำมร้ อยหกสิบห้ ำ) วัน และโดย
กำรนับจำนวนวันที่ผ่ำนไปจริ งในแต่
ละงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง
วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563

ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ น
แต่กำรซื ้อคืนหุ้นกู้ตำมที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดำรงสัดส่วนหนี ้สิน

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ทางการเงิน (ถ้ ามี)

อายุตราสาร

5 ปี

วันที่ออกตราสาร

วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562

วันที่ครบกาหนดอายุ

วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2567

ผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
นายทะเบียนหุ้นกู้

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 29 – 30 ตุลำคม พ.ศ. 2562

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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ที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตรำส่วนไม่
เกิน 2 :1 (สองต่อหนึง่ ) เท่ำ ณ วันสิ ้น
งวดบัญชีของแต่ละปี โดยทำกำร
คำนวณจำกงบกำรเงินรวมที่ได้ รับกำร
ตรวจสอบบัญชีแล้ ว ทังนี
้ ้ ตำม
รำยละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 (ญ) ของข้ อกำหนดสิทธิ
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
(มหำชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดย
้
ชอบให้ ทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนหุ้นกู้
แทน
ไม่มี

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ

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

A - BBB

non-investment
grade

unrated

Credit rating

คาเตือนที่สาคัญ
 ตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนันอำจได้
้
รับมูลค่ำขำยตรำสำรลดลงหรื อ
เพิ่มขึ ้นได้ โดยขึ ้นอยู่กับสภำวะและควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลใด ๆ
โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ ขำยหรื อโอนหุ้นกู้ได้ เฉพำะภำยในกลุม่ ผู้ลงทุนสถำบัน
 กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สงิ่ ชี ้นำกำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ที่เสนอขำย และไม่ได้ เป็ น
กำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ไม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีควำมเสีย่ งของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ในอัตรำคงที่อย่ำงชั ดเจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้ นเต็มจำนวนไม่ว่ำในกรณี ใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็ นหุ้นหรื อสินทรัพย์อื่นใด
และไม่มีเหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขใดที่อนุญำตให้ มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นอกจำกนัน้ สิทธิหรื อลำดับในกำรรับชำระหนี ้ของผู้ถือหุ้น กู้ยงั เท่ำเทียมกับ
ลำดับในกำรรับชำระหนี ้ของเจ้ ำหนี ้สำมัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
นอกจำกนี ้ ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้ อกาหนดสิทธิ") กับตัวอย่ำงข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงำน ก.ล.ต. ("ข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐาน") มีข้อแตกต่ำงที่เป็ นสำระสำคัญในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- ข้ อ 6.2 หน้ ำที่กระทำกำร ข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนกำหนดหน้ ำที่มำกกว่ำหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้ อกำหนดสิทธิ คือ กำรไม่นำเงิน
ไปใช้ แตกต่ำงจำกวัตถุประสงค์
ข้ อ 6.3 หน้ ำที่งดเว้ นกระทำกำร ข้ อกำหนดสิทธิมีกำรกำหนดเพิ่มเติมจำกข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน คือ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินกำรใดๆ
เพื่อให้ มีกำรลดทุนชำระแล้ วของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่เป็ นกรณีกำรลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรลดผลขำดทุนสะสมทำงบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ำมี) และ
กำรลดทุนดังกล่ำวจะต้ องไม่ทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีเงินสดหรื อทรัพย์สินลดลง โดยข้ อกำหนดสิทธิ มำตรฐำนมีกำรกำหนดเรื่ องกำรไม่ก่อภำระผูกพันซึ่ง
มำกกว่ำหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้ อกำหนดสิทธิ
ข้ อ 11. กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับกำรประชุมของผู้ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม
นอกจำกที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต. ในเรื่ องวิธีกำรลงมติของที่ประชุมผู้ถือห้ นกู้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแทนกำรประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ โดยมติในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องปรำกฏว่ำผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลำยมือชื่อในมติดงั กล่ำวและส่งมอบให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษำไว้ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษำมติซงึ่ ลงลำยมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่ำว โดยถือเป็ นรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อกำรอนุมตั ิในแต่ละเรื่ องนันให้
้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสำรหมำยเลข 1 แนบท้ ำยข้ อกำหนด
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)
ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
สิทธิเพียงแต่เปลีย่ นจำกกำรนับคะแนนเสียงจำกจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นกำรนับคะแนนเสียงจำกจำนวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ทกุ รำย ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึง่ รำย ให้ นำวิธีกำรลงมติเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแทนกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้มำใช้ แทนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้
รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ ำงหนังสือชี ้ชวน ใน
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้
ความเสี่ยงของตราสาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
รำยละเอียดปรำกฏตำม ส่วนที่ 2.1 กำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อที่ 3 ปั จจัยควำมเสี่ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ และร่ ำง
หนังสือชี ้ชวน ซึง่ ประกอบด้ วยควำมเสีย่ งดังนี ้
1. ควำมเสีย่ งที่มำจำกปั จจัยภำยใน
1.1 ควำมเสีย่ งด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในประเทศ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนต่ำงประเทศ
 ควำมเสีย่ งจำกสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่รุนแรงขึ ้น
 ควำมเสีย่ งจำกกำรขยำยธุรกิจรับจ้ ำงบริ หำรโรงแรม
 ควำมเสีย่ งจำกเศรษฐกิจมหภำคและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
 ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถได้ มำซึง่ ที่ตงที
ั ้ ่พงึ ประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ
 ควำมเสีย่ งที่จะไม่ได้ ตอ่ สัญญำแฟรนไชส์
1.2 ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรเงิน (Financial Risk)
 ควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นของสกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Exchange Risk)
 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk)
1.3 ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำร (Operational Risk)
 ควำมเสีย่ งในกำรสรรหำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะและมีทศั นคติเชิงบวก
 ควำมเสีย่ งในกำรบริ หำรข้ อมูลสำรสนเทศและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
 ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
 ควำมเสีย่ งของกำรไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำ และกำรเปลีย่ นแปลงข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำ
 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรแพร่ของโรคระบำดในพืชหรื อสัตว์
 ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติ
1.4 ควำมเสีย่ งด้ ำนกฏระเบียบ (Compliance Risk)
 ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
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ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงของตราสาร
(ก) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบตลอด
อำยุของหุ้นกู้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง) ทังนี
้ ้ควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตหมำยถึง ควำมเสีย่ งที่ผ้ อู อกหุ้นกู้อำจจะไม่
สำมำรถจ่ำยชำระดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) หรื อไม่สำมำรถจ่ำยชำระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ไม่วำ่ ด้ วยเหตุใด ๆ ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ำยดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นของหุ้น
กู้ จะถือเป็ นกำรผิดนัดชำระหนี ้หุ้นกู้ (Default) โดยหำกผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นบุคคลล้ มละลำยหรื อผิดนัดชำระหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรขอรับชำระ
หนี ้เท่ำเทียมกับเจ้ ำหนี ้สำมัญทังในปั
้ จจุบนั และในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2562 หุ้นกู้ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
"Stable" โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จำกัด
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดู credit rating ที่จัดทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมเสี่ยง (CRA)
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ ำ credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิตของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควร
จะสูงด้ วยเพื่อชดเชยควำมเสีย่ งที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจำกกำรพิจำรณำ credit rating ของหุ้นกู้หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ credit rating ได้ จำกเว็บไซต์สำนักงำน
ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
(ข) ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องกำรขำยหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้อำจขำยได้ ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ หรื อรำคำที่ซื ้อมำ ซึ่งเ ป็ นผลมำจำกกำร
เปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำด กล่ำวคือ หำกอัตรำดอกเบี ้ยของตลำดสูงขึ ้น รำคำหุ้นกู้จะลดลง ทังนี
้ ้ โดยทัว่ ไปรำคำของหุ้นกู้ที่มีอำยุคงเหลือ
ยำวกว่ำจะได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดมำกกว่ำ
(ค) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในรำคำทีต่ นเองต้ องกำร เนื่องจำก
กำรซื ้อขำยเปลีย่ นมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทังนี
้ ้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นำหุ้นกู้ไปซื ้อขำยในตลำดตรำสำรหนี ้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื ้อขำย
หุ้นกู้ได้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่งหนี ้
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด ได้ จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 26 ธันวำคม 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ มจำนวน 300,000,000 บำท โดย
กลุม่ จิรำธิวฒ
ั น์ เพื่อดำเนินกำรก่อสร้ ำงโรงแรมประเภทเดอร์ ลกุ ซ์ ขนำด 26 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักหรู จำนวน 607 ห้ อง รวมถึงห้ องจัดเลี ้ยงและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ อย่ำงพร้ อมมูล เมื่อกำรก่อสร้ ำงโรงแรมรวมทังปั
้ จจัยอย่ำงอื่นได้ แล้ วเสร็ จ ได้ เปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือน
พฤษภำคม 2526 โดยทำสัญญำว่ำจ้ ำงกลุม่ Hyatt International Corporation เข้ ำมำบริ หำรจัดกำร โดยใช้ ชื่อโรงแรมว่ำ โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลำซำ
ต่อมำทำงกลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญญำกำรจัดกำรบริ หำรโรงแรมกับกลุม่ Hyatt International Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2530
เริ่ มตังแต่
้ ปี 2531 โรงแรมได้ เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของบริ ษัทเอง โดยบุคลำกรส่วนใหญ่ของโรงแรมยังคงเป็ น
ชุดเดิมที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรในระดับสำกล
ณ 30 มิถนุ ำยน 2562 กลุม่ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทำรำมีโรงแรมภำยใต้ กำรบริ หำรทังสิ
้ ้น จำนวน 71 แห่ง มีจำนวนห้ องพัก 13,783
ห้ อง และธุรกิจอำหำรมีแบรนด์ภำยใต้ กำรบริ หำรทังสิ
้ ้น 13 แบรนด์ มีจำนวนสำขำรวมทังสิ
้ ้น 1,007 สำขำ โดยบริ ษัทมีรำยได้ รวม 6 เดือน 10,969.3
ล้ ำนบำท
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ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์จะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ จำนวนประมำณ 600,000,000 (หกร้ อยล้ ำน) บำท ไปใช้ ในกำรชำระ
คืนเงินกู้ยืม และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจภำยในปี 2563

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุดหรื อเท่ าที่มีผลการดาเนินงานจริง
หน่วย ล้ ำนบำท (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่น)

ข้ อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยได้ รวม
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยภำษีเงิน
ได้ ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to
EBITDA ratio) (เท่ำ)
อั ต รำ ส่ ว นค ว ำ ม สำ ม ำ ร ถ ใ นก ำ รช ำ ระ ด อ ก เ บี ย้
(เกณฑ์เงินสด) (interest coverage ratio : ICR)(1) (เท่ำ)
อัตรำควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ยและเงินต้ น
(debt service coverage ratio : DSCR)(2) (เท่ำ)
อัตรำหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ)
อัตรำหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio) (เท่ำ)
อัตรำส่วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี ้สินทีม่ ีภำระดอกเบี ้ย
(BE size to interest bearing debt ratio) (4) (เท่ำ)

งวดหกเดือนสิน้ สุดหรือ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562
26,093
12,567
13,526
10,969
3,405
1,107
1.1

งวดปี สิน้ สุดหรือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
26,447
13,028
13,419
21,768
6,518
2,274
1.0

งวดปี สิน้ สุดหรือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
25,037
12,979
12,058
20,345
6,056
2,091
1.3

21.2

22.5

22.2

7.4

4.2

2.2

0.9

1.0

1.1

0.5
0.9
n/a

0.5
1.1
n/a

0.6
0.6
n/a

หมำยเหตุ:
(1)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย (เกณฑ์เงินสด) (interest coverage ratio : ICR)= = (กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน+ดอกเบี ้ยจ่ำย+ภำษี ) / ดอกเบี ้ยจ่ำย
(2)
อัตรำควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ยและเงินต้ น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / กำรจ่ำยชำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
(3)
อัตรำหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: คำนวณตำมนิยำมในข้ อกำหนดสิทธิ
(4)
บริ ษัทไม่มียอดหนี ้คงค้ ำงของตัว๋ เงินจ่ำย

ประวัติการผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี

มี ถ้ ำมี โปรดอธิบำย
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ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอืน่ )
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและรับร่ างหนังสือชีช้ วนได้ ท่ ี
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-4845-47
2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรียนสามารถติดต่ อได้ ท่ ี
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
999/99 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2769-1234
โทรสำร:
0-2769-1235
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
กลุม่ ธุรกิจโรงแรม
วิสยั ทัศน์
ก้ าวสูก่ ารเป็ นกลุม่ โรงแรมและรี สอร์ ทชันน
้ าของคนไทยในระดับโลก
พันธกิจ
ส่งมอบประสบการณ์ความเป็ นไทยที่สอดรับกับเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทัว่ โลกเพื่อ
สร้ างความประทับใจให้ กับลูกค้ าทุกคน ด้ วยการผสานนวัตกรรมการให้ บริ การที่แฝงความอบอุ่นแบบ
ครอบครัว และความทุม่ เทของชาวเซ็นทาราที่พร้ อมมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราก้ าวขึ ้นมามีบทบาทที่โดด
เด่นในระดับภูมิภาค ภายใต้ กรอบการดาเนินธุรกิจดังนี ้ การขยายพอร์ ตการลงทุนในปั จจุบนั ให้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่า การบุกเบิก
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเสริ มสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญ
กลุม่ ธุรกิจอาหาร
วิสยั ทัศน์ เป็ นผู้นาในธุรกิจร้ านอาหารเครื อข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
มุง่ เน้ นการนาเสนอคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริ การที่ดีเลิศ สร้ างการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน และนา
ความพึงพอใจมาสูผ่ ้ เู กี่ยวข้ องทางธุรกิจทุกคน
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจอาหาร ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การเติบโตของธุรกิจ เดินหน้ าสูก่ ารเป็ น King of Restaurant พร้ อมกลยุทธ์ เดินหน้ าขยาย
สาขาในประเทศและต่างประเทศ พร้ อมพัฒนาระบบครัวกลางเพื่อรองรับการเติบโต ควบคุมต้ นทุน และคุณภาพของอาหาร
1.2 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สาคัญ
ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด ได้ จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ มจานวน
300,000,000 บาท โดยกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เพื่อดาเนินการก่อสร้ างโรงแรมประเภทเดอร์ ลกุ ซ์ ขนาด 26 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักหรู
จานวน 607 ห้ อง รวมถึงห้ องจัดเลี ้ยงและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้ อมมูล เมื่อการก่อสร้ างโรงแรมรวมทังปั
้ จจัย
อย่างอื่นได้ แล้ วเสร็ จ ได้ เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดยทาสัญญาว่าจ้ างกลุ่ม Hyatt
International Corporation เข้ ามาบริ หารจัดการ โดยใช้ ชื่อโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา ต่อมาทางกลุม่ ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญญาการจัดการบริ หารโรงแรมกับกลุม่ Hyatt International Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530
เริ่ มตังแต่
้ ปี 2531 โรงแรมได้ เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัทเอง โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่ของโรงแรมยังคงเป็ นชุดเดิมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้ บริ การในระดับสากล
ปี 2533
บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2536
บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน มีชื่อว่า บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ปี 2537
บริ ษัทได้ เริ่ มดาเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริ การด่วน
ส่วนที่ 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ปี 2544

ปี 2550

บริ ษัทได้ ทาสัญญาสิทธิกับบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการดาเนิน กิจการ
โรงแรมภายใต้ ชื่อ “โซฟิ เทล” และใช้ ชื่อว่า “โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุ งเทพ” ปั จจุบนั คือ “โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพ”
ปลายเดือนมิถนุ ายน บริ ษัทได้ ประกาศรี แบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทงหมด
ั้
จากคานาหน้ าว่า "เซ็นทรัล" เป็ น "เซ็น
ทารา" โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" สาหรับโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ขณะที่ระดับ 4 ดาว จะใช้ ชื่อ
"เซ็นทารา"

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริ ษัทย่อยในธุรกิ จโรงแรมมี ดงั นี ้
ปี 2529
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลหัวหินรี สอร์ ท
ปี 2531
เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรี สอร์ ท
ปี 2533
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์
ปี 2536/37 เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ ทติ ้ง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ปี 2538
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่
ปี 2539
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรี สอร์ ท
ปี 2540
เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท ภูเก็ต
ปี 2541
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย
ปี 2542
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต
และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลีย่ นชื่อจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ)
ปี 2543
ย้ ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ ทติ ้ง ไปประเทศติมอร์ ตะวันออก
เปลีย่ นชื่อเป็ นโรงแรมเซ็นทรัลมาริ ไทม์ ดิลี ติมอร์ ตะวันออก
ปี 2546
เริ่ มงานก่อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ ท
ปี 2548
เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ ทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
หยุดดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารี ไทม์ ดิลี
หยุดดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรี สอร์ ท พัทยา เพื่อเริ่ มงานก่อสร้ างโครงการ
โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
เริ่ มงานก่อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ปี 2549
เลิกสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท
ขายทรัพย์สนิ ของโรงแรมเซ็นทรัลมารี ไทม์ ดิลี
เริ่ มกิจการร่วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
เริ่ มกิจการร่วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 2549
ปี 2550
เริ่ มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิ ดให้ บริ การ
คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยงในเดือนกรกฎาคม 2550
ปี 2551
เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรี สอร์ ทและวิลลา จังหวัดตราด
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา (“กองทุนรวม“) ใน สัดส่วน
ร้ อยละ 25 และนาที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุยออกให้ กองทุนรวมเช่าระยะยาว ลง
ส่วนที่ 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

นามในสัญญาบริ หารโรงแรมกับ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์ แลนด์รีสอร์ ทและสปา
มัลดีฟส์)
ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 25
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม
ต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิ ้นสุดในปี 2571
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรี สอร์ ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน
พฤศจิกายน 2552
เปิ ดให้ บริ ษัทโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์ แลนด์ รี ส อร์ ท และสปา มัลดิฟส์ เต็มโครงการ (grand opening) ใน
เดือน พฤศจิกายน 2552
ลงนามในสัญญาบริ หารโรงแรม 8 แห่ง ได้ แก่ โรงแรมบุณฑรี ก์ สปา รี สอร์ ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารี สอร์ ทเซ็น
ทาราปาริ ญา รี สอร์ ทและวิลลา เกาะพงัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ศิริปันนาวิลลา รี
สอร์ ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น โรงแรมเซ็นทา
รารี สอร์ ทหัวหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand Beach Resort & Spa Sokhna
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ ต (หาดกะรน) ระดับห้ าดาว เปิ ดบริ การอย่างไม่เป็ นทางการ (soft
opening) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
เปิ ดเซ็นทราแอชลี ป่ าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้ แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก 110 ห้ อง
ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกชัน่ จาก 1 โรงแรม เป็ น 12 โรงแรม 494 ห้ อง
จานวนโรงแรมและรี สอร์ ทที่เซ็นเทลเป็ นเจ้ าของเองทังสิ
้ ้น 14 โรงแรม 3,671 ห้ อง
รับบริ หารโรงแรมเพิ่ม 21 แห่ง ทาให้ มีจานวนโรงแรมและรี สอร์ ทที่รับบริ หารทังสิ
้ ้น 30 โรงแรม 3,521 ห้ อง
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้ าดาว ให้ บริ การเต็มโครงการ ในเดือนกุมภาพันธ์
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
มีสถานที่ใหม่คือเกาะช้ างจังหวัดตราด
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศทังหมด
้
12 แห่ง
1,830 ห้ อง
มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรี ลงั กา จีน และเกาะมอริ เชียส
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองทังหมด
้
15 แห่ง ในประเทศไทย
3,827 ห้ อง
และมัลดีฟส์ (เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 14 แห่ง จานวน 3,685 ห้ อง)
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่บริ หารจัดการทังหมด
้
40 แห่ง ในประเทศไทย
10,647 ห้ อง
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินเดีย ศรี ลงั กา เกาะมอริ เชียส และจีน
ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริ หารจัดการกับบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากัด ในโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทารา
แกรนด์ กรุ งเทพฯ โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ ทและวิลลา หัวหิน และโรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา
หาดใหญ่ และได้ บริ หารงานภายใต้ แบรนด์เซ็นทาราและเปลีย่ นชื่อเป็ นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท และวิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ตามลาดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
ส่วนที่ 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 3

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ปี 2556

ปี 2557

บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต ) เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2555 ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 84
บริ ษัท เซ็น ทาราอิ นเตอร์ เ นชั่นแนลแมนเนจเม้ น ท์ จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ย่อ ย ได้ ซือ้ หุ้นเพิ่ม ในบริ ษัท R.M.L.
LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ทา
ให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 74
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมแห่งแรกที่เกาะมอริ เชียส เซ็นทาราป็ อสต์ลาฟาแย็ตรี สอร์ ท
100 ห้ อง
และสปา มอริ เชียส
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
196 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
204 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 3 แห่ง
307 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
308 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
และเกาะมัลดีฟส์
3,827 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
7,393 ห้ อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน
และเกาะมอริ เชียส
บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต ) เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556 ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 99.3
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม แห่งที่ 2 ในสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ภายใต้ ชื่อ เซ็นทาราราสฟูชิ
140 ห้ อง
รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์ เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราซีวิวรี สอร์ ท เขาหลัก
218 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์ เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
281 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชัน่ กรุงเทพฯ
150 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรี สอร์ ทและสปา พัทยา
215 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์พระตาหนักรี สอร์ ท พัทยา
165 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราปั สสิกดุ าห์รีสอร์ ทและสปา ศรี ลงั กา
125 ห้ 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 ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
3,825 ห้ อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชียส
ประเทศเอธิโอเปี ย และการ์ ต้า
9,396 ห้ อง
บริ ษัทได้ ซือ้ หุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รี สอร์ ท ภูเก็ต ) เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2557 ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ 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
ส่วนที่ 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 4

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รี สอร์ ท เกาะมอริเชียส
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รี สอร์ ท อินโดนีเซีย
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 8 แห่ง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 3 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลงั กา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชียส
ประเทศเอธิโอเปี ย การ์ ต้า และโอมาน
รวมทัง้ สิน้ 75 แห่ ง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม เซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง หลังจากปรับปรุงใหม่
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี แบรนด์ศนู ย์การประชุม ในประเทศ 1 แห่ง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศจีน 3 แห่ง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 4 แห่ง (เวียดนาม ตุรกี
โดฮา และ คิวบา)
ลงทุนก่อสร้ าง COSI Hotel สมุย
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 15 แห่ง ในประเทศ
ไทย และเกาะมัลดีฟส์ และที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรับบริ หาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ศรี
ลังกา เกาะมัลดีฟส์ จีน การ์ ต้า โอมาน และคิวบา
รวมทัง้ สิน้ 69 แห่ ง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 3 แห่ง ได้ แก่
- โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามารี สรี สอร์ ท จอมเทียน
- โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราภูพาโนรี สอร์ ท กระบี่
- โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในประเทศไทย 1 แห่ง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ 1 แห่ง
ร่วมลงทุนโรงแรมในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง
ลงทุนโรงแรมแบรนด์โคซีใ่ นเมืองพัทยา 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่ลงทุนและบริหารเองทีเ่ ปิ ดให้ บริการแล้ ว 15 แห่ง ใน
ประเทศไทย 13 แห่ง มัลดีฟส์ 2 แห่ง และที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างได้ แก่ โรงแรม
แบรนด์โคซี่ 2 แห่ง และโรงแรมที่ร่วมลงทุนในนครดูไบ 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่บริหารจัดการ ซึง่ เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 22 แห่ง ในประเทศ
ไทย, เวียดนาม และศรี ลงั กา และที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการสร้ างอีก 25 แห่ง ในประเทศ
ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, จีน, ลาว, ศรี ลงั กา, โดฮา, กาตาร์ , คิวบา และตุรกี
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทาราทัง้ สิน้ 65 แห่ ง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมใหม่ในตะวันออกกลาง 1 แห่ง
ส่วนที่ 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 5

100 ห้ อง
14 ห้ อง
2,229 ห้ อง
495 ห้ อง
3,825 ห้ อง

11,230 ห้ อง
15,055 ห้ อง
41 ห้ อง
150 ห้ อง
596 ห้ อง
1,351 ห้ อง
151 ห้ อง
3,976 ห้ อง
10,607 ห้ อง
14,583 ห้ อง
282 ห้ อง
158 ห้ อง
96 ห้ อง
180 ห้ อง
290 ห้ อง
550 ห้ อง
280 ห้ อง
4,806 ห้ อง

9,330 ห้ อง

14,136 ห้ อง
152 ห้ อง

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ปี 2561

ปี 2562

- โรงแรมเซ็นทรามัสกัต
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 1 แห่ง
- โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในประเทศไทย 1 แห่ง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในปากเซ ประเทศลาว 1 แห่ง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในมัลดีฟส์ 1 แห่ง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 1 แห่ง
ลงทุนโรงแรมในมัลดีฟส์ 2 แห่ง
ลงทุนโรงแรมแบรนด์เซ็นทรา กรุงเทพฯ 1 แห่ง
ลงทุนโรงแรมแบรนด์เซ็นทาราแกรนด์ที่เกาะสมุย 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองทีเ่ ปิ ดให้ บริการแล้ ว 17 แห่ง
ในประเทศไทย 15 แห่ง มัลดีฟส์ 2 แห่ง โรงแรมแบรนด์โคซี่ 1 แห่ง เซ็นทาราในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง และในมัลดีฟส์อีก 2 แห่งที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่บริหารจัดการ ซึง่ เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 21 แห่ง
ในประเทศไทย เวียดนาม โอมาน และศรี ลงั กา นอกจากนี ้ยังมีอีก 16 โรงแรมและรี สอร์ ท
ที่ได้ ลงนามบริ หารจัดการเพิ่มเติมในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ลาว โดฮา
มัลดีฟส์ กาตาร์ คิวบา และกัมพูชา
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทาราทัง้ สิน้ 58 แห่ ง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมใหม่ในตะวันออกกลาง 1 แห่ง
- เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในประเทศไทย 6 แห่ง
ลงนามบริ การจัดการโรงแรมในประเทศลาว 3 แห่ง
ลงทุนโรงแรมแบรนด์โคซี่ ที่จงั หวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่ลงทุนและบริหารเอง 17 แห่ ง แบ่งเป็ นในประเทศไทย 15
แห่ง โรงแรมแบรนด์โคซี่ 2 แห่ง และมัลดีฟส์ 2 แห่ง เซ็นทาราในอาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง
และในมัลดีฟส์อีก 2 แห่งอยูใ่ นระหว่างดาาเนินการ
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่บริหารจัดการ ซึง่ เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 22 แห่ง
ในประเทศไทย เวียดนาม ศรี ลงั กา โอมาน และกาตาร์ นอกจากนี ้ยังมีอกี 24 แห่งที่ได้ ลง
นามบริ หารจัดการเพิ่มเติมในประเทศไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว จีน กาตาร์ มัลดีฟส์
และตุรกี
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทาราทัง้ สิน้ 68 แห่ ง
เปิ ดให้บริ การโรงแรมใหม่ 1 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิ เดนซ์ และสวีท ศรี
ราชา (CSS)
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่ลงทุนและบริหารเองที่เปิ ดให้ บริการแล้ ว 17 แห่ ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่บริหารจัดการ ซึ่งเปิ ดให้ บริการแล้ ว 23 แห่ ง
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151 ห้ อง
245 ห้ อง
162 ห้ อง
101 ห้ อง
240 ห้ อง
300 ห้ อง
204 ห้ อง
203 ห้ อง
5,310 ห้ อง

6,582 ห้ อง

11,892 ห้ อง
265 ห้ อง
954 ห้ อง
216 ห้ อง
130 ห้ อง
5,507 ห้ อง

7,970 ห้ อง

13,477 ห้ อง
145 ห้อง
4,192 ห้ อง
3,524 ห้ อง

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ณ 30 มิ ถนุ ายน 2562 กลุ่มโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารามี โรงแรมภายใต้การบริ หารทัง้ สิ้ น จานวน 71 แห่ง มี
จานวนห้องพัก 13,783 ห้อง
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริ ษัทย่อยในธุรกิ จอาหารบริ การด่วนมี ดงั นี ้
ปี 2536
เริ่ มดาเนินกิ จการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมี่ยม ภายใต้ บริ ษัท บาสกิ น้ -ร้ อบบิน้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
ภายหลังได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จากัด โดยบริ ษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้ นท์ จากัด ร่ วม
ลงทุนกับ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50
ปี 2537
เริ่ มดาเนินกิจการธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยการซื ้อหุ้นของบริ ษัท ไทย แฟรนไชซิ่ง จากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริ ษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟ้ ดกรุ
ู ๊ ป จากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์ เคเอฟซี (KFC) และ
บริ ษัท เซ็นทรัลไอศกรี ม จากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิ ้น-ร้ อบบิ ้นส์ (Baskin-Robbins)
ปี 2544
ขยายการดาเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยการซื ้อหุ้นของบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี ้ส์ จากัด ผู้ได้ รับสิทธิใน
แบรนด์ อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริ ษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จากัด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์ พิซซ่า ฮัท (Pizza
Hut)
ปี 2546
ปรับโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริ การด่วน โดยเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อยทัง้ 5 บริ ษัท
ให้ เป็ น 84% เท่ากันทังหมด
้
และให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ คือบริ ษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จากัด เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทย่ อย
อีก 4 แห่ง พร้ อมรับโอนธุรกิจเข้ ามาอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเดียวกัน และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงานในภาพรวม และกาหนดนโยบายในการ
จัดการธุรกิจของทัง้ 5 แบรนด์ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ปี 2546
ปรับโครงสร้ างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมี่ยม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท บี -อาร์ (ไทย
แลนด์) จากัด จาก 50% เป็ น 100%
ปี 2548
ปรับโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริ การด่วนโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด จาก 84% เป็ น 100%
ปี 2548
ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในกลุม่ บริ ษัท โดยให้ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ถือหุ้นของ บริ ษัท บี -อาร์
(ไทยแลนด์) จากัด ทังหมด
้
100%
ปี 2550
ได้ รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ ลนั ช์ (Pepper Lunch) และเริ่ มเปิ ดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2551
ได้ รับสิทธิในแบรนด์ เบียร์ ด ปาปาส์ (Beard Papa’s) ในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2552
ได้ รับสิทธิ์ในแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครี เมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึง่ จะเปิ ดให้ บริ การในปี
2553 พร้ อมแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซึง่ บริ ษัทคิดค้ นและพัฒนาขึ ้นเอง
ปิ ดการดาเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตังแต่
้ 1 พฤษภาคม 2552
ทยอยปิ ดสาขาของ บาสกิ ้น-ร้ อบบิ ้นส์ ตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิ ดทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ปี 2553
เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ในเดือนมีนาคม และ
เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึ่งบริ ษัทพัฒนาขึ ้นเอง นอกจากนี ้ยังได้ ซื ้อลิขสิทธิ์
เครื่ องหมายการค้ าพร้ อมสูตรการผลิต การบริ หารจัดการ และสิทธิ์ ในการขยายสาขาทังภายในและภายนอก
้
ประเทศ ภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส”(The Terrace) และเป็ นผู้รับจ้ างบริ หารจัดการร้ านอาหารเดอะ เทอเรส
ให้ กบั บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี .ดี.เอส. จากัด รวมถึงบริ ษัทได้ ทดลองเปิ ดให้ บริ การร้ านกาแฟและโดนัท ภายใต้ แบ
รนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซึง่ เป็ นร้ านคาเฟ่ สไตล์ญี่ปนแห่
ุ่ งแรกของประเทศไทย
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้ าซื ้อกิจการร้ านโอโตยะและสิทธิ์ การ
บริ หารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทังหมด
้
และสิทธิ์การขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขตภูมิภาคเอเซีย โดย
เข้ าเริ่ มบริ หารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กันยายน 2554 นอกจากนี ้ยังได้ เปิ ดสาขาแบรนด์ เดอะ
เทอเรส (The Terrace) ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (“CRG”)ในเดือนตุลาคม
2554
บริ ษัทฯ สามารถสร้ างการเติบโตของรายได้ รวม เท่ากับ 8,258 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.1 จากปี 2554 ซึง่ ถือ
ได้ วา่ เป็ นการเติบโตที่สงู ที่สดุ โดยมีจานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 677 สาขา
บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม
บริ ษัทฯ สามารถสร้ างการเติบโตของรายได้ รวม เท่ากับ 10,098 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 จากปี 2557 โดยมี
จานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 792 สาขา
บริ ษัทฯ มีการปรับตัวต่อสภาพ เศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่างๆ เน้ นพัฒนาประสิทธิภาพ และขยายสาขาของแบ
รนด์ที่มีอยูใ่ ห้ เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 10,529 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 จาก
ปี ก่อน โดยมี จานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 830 สาขา โดยบริ ษัทฯ ปิ ดการดาเนินงานแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (Ryu
Shabu Shabu) ตังแต่
้ 1 มกราคม 2559
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 10,884 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.4 จากปี ก่อน โดยมี จานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 889 สาขา
โดยในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ เปิ ดสาขาใหม่ทงสิ
ั ้ ้นรวม 99 สาขา
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 11,892 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3 จากปี ก่อน โดยมี จานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 956 สาขา
โดยในปี 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ เปิ ดสาขาใหม่ทงสิ
ั ้ ้นรวม 91 สาขา
ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ธุรกิจอาหารมีแบรนด์ภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น 13 แบรนด์ เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2561 จานวน
2 แบรนด์ คือ AROiDEE และ Suki House มีจานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 1,007 สาขา มีรายได้ รวม 6,065.7 ล้ าน
บาท
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริ ษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุม่ ตามแผนภาพดังนี ้
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างของรายได้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2561
% การถือหุ้น 30 มิถนุ ายน 2562
ปั จจุบนั
รายได้
%
รายได้
%

ธุรกิจ
โรงแรม รายได้
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ ง
วัฒนะ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์ แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชริ ี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช
อื่นๆ(1)
รวม
อาหาร รายได้
มิสเตอร์ โดนัท
เค เอฟ ซี
อานตี ้ แอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครี มเมอรี่
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ
รายได้ จากการขายอื่นๆ
รวม
รายได้ อื่น (2)
(3)
รวมรายได้ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)

ปี 2560
รายได้
%

---

481.1
578.3

4.4
5.3

975.1
1,188.2

4.5
5.5

1,055.8
1,179.4

5.2
5.8

--

140.7

1.3

314.0

1.4

-

-

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

336.7
150.5
78.8
16.4
54.3
52.2
284.0
866.1
399.5
197.2
72.4
406.9
393.6
25.2
0.0
4,533.9

3.1
1.4
0.7
0.2
0.5
0.5
2.6
7.9
3.7
1.8
0.7
3.7
3.6
0.2
0.0
41.6

625.0
445.3
169.3
38.9
119.5
102.3
560.7
1,860.0
770.2
385.0
140.9
864.0
754.0
51.6
0.0
9,364.0

2.9
2.1
0.8
0.2
0.6
0.5
2.6
8.5
3.6
1.8
0.7
4.0
3.5
0.2
0.0
43.4

602.5
506.7
171.0
42.7
116.6
98.1
553.8
1,588.5
774.9
378.9
154.5
909.5
778.1
1.2
9.6
8,921.8

3.0
2.5
0.8
0.2
0.6
0.5
2.7
7.8
3.8
1.9
0.8
4.5
3.8
0.0
0.1
44.0

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

872.7
8.0 1,865.1 8.5
3,420.0 31.3 6,676.3 30.7
432.9
4.0
830.3
3.8
245.0
2.2
477.7
2.2
108.6
1.0
229.4
1.1
43.2
0.4
101.6
0.5
115.1
1.1
226.3
1.0
455.1
4.2
864.0
4.0
45.0
0.4
105.7
0.5
67.4
0.6
119.5
0.6
147.3
1.3
236.9
1.1
113.3
1.0
166.2
0.8
6,065.6 55.5 11,899.0 54.8
320.0
2.9
404.9
1.8
10,919.5 100.0 21,667.9 100.0

1,834.3 9.1
6,058.2 29.9
780.0
3.9
377.0
1.9
228.0
1.1
120.0
0.6
189.8
0.9
786.0
3.9
118.2
0.6
97.6
0.5
154.8
0.8
148.7
0.7
10,892.6 53.9
430.6
2.1
20,245.0 100.0

รายได้ อื่นๆ จากการประกอบกิจการโรงแรม ปี 2561 ได้ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ โดยรวมอยู่ในรายได้ อื่น (2)
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ บริหารโรงแรม รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็ นต้ น
รายได้ ทงหมด
ั้
ไม่รวมรายได้ จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย ในปี 2561 จานวน 100.3 ล้ านบาท (ในปี 2560 และ 2559: ปี
ละ 100.3 ล้ านบาท)

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงแรม
2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 17 โรงแรม โดยให้ บริ การ
ทางด้ านห้ องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้ องจัดเลี ้ยง ห้ องประชุม และบริ การอื่นๆ เช่น บริ การซักรี ด ศูนย์บริ หารร่ างกาย สปา สระ
ว่ายน ้า บริ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ ซึง่ โรงแรมได้ เปิ ดดาเนินการในปี 2526 ถึงปี 2561 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 กระบี่
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
16. โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง
17. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ รั บ จ้ างให้ เ ป็ นผู้ด าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารโรงแรม ภายใต้ สัญ ญาบริ ห ารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) อีกหลายแห่ง ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ แก่
1. โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รี สอร์ ท และสปา กระบี่
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นทั บีช รี สอร์ ท สมุย
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รี สอร์ ท และ วิลลา ตราด
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดี ้บีชรี สอร์ ท ดานัง เวียดนาม
5. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตาหนัก พัทยา
6. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้ างทรอปิ คานา รี สอร์ ท
7. โรงแรมเดอะบลูมารี น รี สอร์ ทแอนด์สปา ภูเก็ต
8. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล
9. โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี สอร์ ท เขาหลัก
10. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
11. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์ เกท พาวิลเลียน กรุงเทพ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โรงแรม คุ้มพญา รี สอร์ ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชัน่
โรงแรมโนวา และสปา พัทยา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชัน่
โรงแรมวอเตอร์ ฟร้ อนท์ สวีท ภูเก็ต โดย เซ็นทารา
โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รี สอร์ ทและสปา ศรี ลงั กา
โรงแรมเซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง
โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริ สรี สอร์ ท จอมเทียน
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราภูพาโนรี สอร์ ท กระบี่
โรงแรมเซ็นทารา มัสกัต โอมาน
เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา
เซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรี ราชา

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของมีดงั นี ้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe room
Premium Deluxe
Deluxe Suite
Premium Suite
Club Deluxe
Club Deluxe Suite
Premium Deluxe Suite
Studio Suite
Executive Suite
Plaza Suite
Royal Suite
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian
Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese
Hagi/ Type of CuisineJapanese
Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese
Suan Bua / Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai

จานวนห้ องพัก
286
68
44
12
108
14
19
4
6
2
2
565
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
90 seats with 1 Private room.
262 seats and 13 Private rooms.
110 seats and 10 private rooms.
100 seats.
120 seats with 2 private room.
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International
Zing/ Type of Cuisine: Coffee, Tea, and Baked Goods
Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar
Blue Sky/ Type of Cuisine : French & Bistro

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

บริ การอื่นๆ

ชื่อห้ อง
Vibhavadee Ballroom A
Vibhavadee Ballroom B
Vibhavadee Ballroom C
Vibhavadee Ballroom Combination of ABC
Rangsit 1
Rangsit 2
Rangsit 3
Rangsit 4
Combination of Rangsit 2+3
Phaholyothin
Ladprao 1
Ladprao 2
Ladprao 3
Ladprao 4
Ladprao 1+2
Ladprao 3+4
Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234
Krungthep 1
Krungthep 2
Krungthep 3
Krungthep 4
Horvang 1
Horvang 2
Horvang 3
Horvang 4
Horvang 2 + 3
Business Centre A
Business Centre B
Spa Cenvaree

198 seats
20 seats.
100 seats.
Restaurant 100 seats & 45 indoor
seats, 90 outdoor seats & 2
private rooms
ขนาดความจุ (คน)
300
500
300
1,000
40
20
20
20
40
50
40
40
40
40
80
80
160
60
140
40
80
40
40
40
40
90
Available – I Shap fix for 8 seats
Available – I Shap fix for 6 seats
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2526
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
เลขที่ 1 ถนนดาเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
ห้ องพัก
ประเภท
จานวนห้ องพัก
Deluxe Room
87
Premium Deluxe room
71
Premium Deluxe Club
20
ห้ องสูท Junior Suite
10
Deluxe Suite
8
Duplex Suite
10
2 Bedroom Duplex
2
Crystal Suite
1
Deluxe Spa Villa
4
Deluxe Pool Villa
16
Premium Deluxe Pool Villa
22
รวมทัง้ สิน้
251
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
Railway Restaurant/ International and Thai food
226
Coast/ fusion cuisine and seafood fine dining
168
Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine
100
Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese
90
cuisine
The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee&
60
afternoon tea, freshly baked pastries.
Elephant Bar/Drinks & snacks
46
The Club / serving drinks & snacks
119
Rajpruek Lounge, Pool Bars / Drinks & Snack
60
(For private functions only)
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ขนาดความจุ (คน)
ห้ องสัมมนา
Board room
12
Hua Hin Hall I
40
Hua Hin Hall II
40
Colonial Hall I
120
Colonial Hall II
150
บริ การอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2529
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe
Deluxe Club
Pool Suite
One bedroom Suite
One bedroom Premium Suite
Royal Suite
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Dip & Sip / Pool Bar
Coast Restaurant
Islander / Lobby Bar
Palm Grove / International
Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack
Surfers / Internet
The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods
Zico’s / Brazil
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Chaweng Hall (I&II)
Chaweng I
Chaweng II
Lamai I
Lamai II
บริ การอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2539
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Garden Villa
Deluxe Villa

จานวนห้ องพัก
96
47
14
3
5
1
166
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
20
300
70
135
16
8
25
233
ขนาดความจุ (คน)
250
120
80
20
60

จานวนห้ องพัก
30
20
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องอาหาร

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา
บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Deluxe Villa Ocean View
Deluxe Spa Villa
Deluxe Pool Villa
Deluxe Pool Villa Ocean View
Premium Deluxe Pool Villa
Family Deluxe Pool Villa
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
The Reef Café / International Cuisine
The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks
The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and
Meats
ชื่อห้ อง
Meet at the Reef
สปา
ปี 2541

5) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
หาดกะรน ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
ห้ องคู่
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
The Cliff Restaurant
Bayview Restaurant
บริ การอื่น ๆ
สปา
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2542
6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
หาดใหญ่ สงขลา
ห้ องพัก
ประเภท
Superior
Deluxe
Deluxe Premium

10
20
13
5
1
1
100
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
146
43
45
ขนาดความจุ (คน)
80

จานวนห้ องพัก
72
72
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
120
80

จานวนห้ องพัก
59
119
47
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องอาหาร

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Apartment Small
Apartment Medium
Apartment Large
One-bedroom Apartment
Executive Suite
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Sky light Lounge / Cocktail & Live Music
Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and
Bake Goods
Saneha Café Restaurant / Authentic Thai & Selected
Int'l Cuisine
Ginger Restaurant / Japanese Cuisine
Roti corner
ชื่อห้ อง
Sukhontha Hall (A+B+C)
Pre function (A+B+C)
Sukhontha A
Sukhontha B
Sukhontha C
สปา และศูนย์ธุรกิจ
ปี 2538

7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด
ประเภท
โรงแรมระดับ 3 ดาว
ที่ตงั ้
แม่สอด ตาก
ห้ องพัก
ประเภท
Superior Double
Superior Twin
Deluxe Double
Deluxe Twin
Junior Suite
Executive Suite
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
River Moei Coffee Shop – International

3
2
3
3
9
245
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
60
15
178
110
30
ขนาดความจุ (คน)
300
100
60
60
60

จานวนห้ องพัก
27
44
12
24
4
2
113
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
110
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Baan Chay Nam Restaurant - Thai
The Hill - Lobby Bar
Bamboo – Pool Bar
ชื่อห้ อง
Mae Sot Ballroom
Pha Charoen
Sob Moei
สระว่ายน ้า ห้ องออกกาลังกาย สนามเทนนิส
ปี 2529

8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
อ่าวนาง จังหวัด กระบี่
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Garden View
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Garden View
Spa Deluxe Ocean Facing
1 Bedroom Beachfront Villa
1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool
2 Bedrooms Beachfront Villa
2 Bedrooms Royal Pool Villa
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Court / Thai and International
Suan Bua / Seafood and Thai
Hagi / Japanese
On The Rocks / Beach bar & grill
Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks
In Room Dining / Thai and international
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Ao Nang Suite A+B
Ao Nang Suite A
Ao Nang Suite B
บริ การอื่น ๆ
Spa Cenvaree

66
50
24
ขนาดความจุ (คน)
300
30
80

จานวนห้ องพัก
28
26
70
9
50
1
4
3
1
192
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
195
145
40
80
70
ขนาดความจุ (คน)
140
87
28

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 9

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549
9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต จ,ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
502 /3 ถ. ปฏัก ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83100
ห้ องพัก
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
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Restaurant, Thai and International
Azure, Modern Italian
The Mix Bar, Snacks and Refreshment
Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and
Refreshment
In room Dining, Thai and International
Beer Garden
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet, Cabaret)
Similan (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao I (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao II (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
บริ การอื่น ๆ
Cenvaree Spa
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549

จานวนห้ องพัก
58
66
4
81
9
97
1
18
1
335
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
182
144
30
118 /102 /99
0
42
ขนาดความจุ (คน)
80 / 40 / 80 / 60 / 56
30 / 25 / 60 / 40
50 / 35 / 60 / 40 / 37
25 / 20 / 40 / 30

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 10

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

10)
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
หาดกะตะ ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe room / King
Deluxe room / Twin
Deluxe room / Family
One bedroom
Two bedroom
รวมทัง้ สิน้
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ ช็อพ
Seasons Restaurant
Waves Pool Bar
Emerald Pool Bar
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Kata Meeting Room
- Classroom
- U - Shape
- Theatre
- Cocktail
บริ การด้ านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549
11)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
กรุงเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Superior World
Deluxe World
Premium World
World Club Executive
World Club Deluxe
World Club Premium
Executive Suite
World Executive Suite

จานวนห้ องพัก
61
18
37
43
4
163
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
96
48
40
ขนาดความจุ (คน)
18 seats
16 seats
30 seats
20 seats

จานวนห้ องพัก
75
255
30
26
68
14
14
6

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 11

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องอาหาร

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

Royal suite
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and
Martini bar
Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar
UNOMAS/ Mediterranean food
CRU bar/ 360°Al Fresco Bar
Dynasty / Cantonese Chinese restaurant
The World/ International and themed dinners
Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and
refreshments
Zing/ Pastries and refreshments
Poolside bar/ Light meals and refreshments
ชื่อห้ อง
Convention Centre
Convention Centre A1
Convention Centre B1
Convention Centre A2 or B2
World Ballroom
World Ballroom A/ C
World Ballroom B
Lotus Suite 1 -4
Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4
Lotus Suite 5-7
Lotus Suite 5/ 6
Lotus Suite 7
Lotus Suite 8
Lotus Suite 9
Lotus Suites 10
Lotus Suites 11
Lotus Suites 12
Lotus Suites 13/ 14
Lotus Suites 15
M1 & M2 at M23
M1

1
505
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
160
130
130
70
140
220
65
60
40
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
44

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 12

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

M2
M3
M4
My Foyer
My Kitchen
My terrace
My Lawn
Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre
ส่วนของคอนเวนชัน่ ปี 2550
ส่วนของโรงแรม 2551

12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ ท พัทยา
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
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
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Oasis / International buffets and themed dinners
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
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Mirage Grand Ballroom

64
36
120
40
60
60
120

จานวนห้ องพัก
145
128
24
136
21
76
18
1
5
1
555
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
387
84
65
48
100
250
ขนาดความจุ (คน)
Classroom500, Theatre1,200,

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 13

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Bamqest 650, Cocktail 1,000
Classroom 150, Theatre 250,
Bamqest 180, Cocktail 200,
Classroom 250, Theatre 350,
Bamqest 250, Cocktail 300,
Classroom 150, Theatre 250,
Bamqest 180, Cocktail 200,
Classroom 70, Theatre 100,
Bamqest 100, Cocktail 100,
Classroom 50, Theatre 80,
Bamqest 80, Cocktail 80,
Classroom 50, Theatre 80,
Bamqest 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre 80,
Bamqest 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre 120,
Bamqest 100, Cocktail 100,
Classroom 10,

Section A
Section B
Section C
Aurora Suite
Utopia Suite 1
Utopia Suite 2
Fantasia Suite
Mythica Suite

บริ การอื่น ๆ

เปิ ดดาเนินการ

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

13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
ภูเก็ต
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Ocean Facing
Premium Spa Deluxe
Deluxe Pool Suite

จานวนห้ องพัก
92
37
45
18
46

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 14

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ภัตตาคาร และ
คอฟฟี่ ช็อพ

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

Luxury Pool Suite
One Bedroom Pool Villa The Club
Two Bedroom Pool Villa The Club
Royal Villa-The Club
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
The Cove (Asian and International)
Mare (Authentic Italian)
COAST Beach Club & Bistro (Mediterranean)
Luna (Lounge bar and night entertainment)
Lobby Lounge (Cocktail and refreshments)
Splash (Swim-up bar with light snacks and
refreshments
Ripples (Light snacks and refreshments
In-room dining (Thai and international)
ชื่อห้ อง
Phuket Grand Ballroom

Phuket Ballroom 1, 2

Colombus
Madalena and Santiago
Marco Polo and Vera Cruz

บริ การด้ านอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

14
6
3
1
262
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
247 seats
262 seats
120 seats
129 seats
28 seats
21 seats
26 seats
ขนาดความจุ (คน)
- Class room 360 persons
Theatre 780 persons
U-Shape 115 persons
Banquet 450 persons
Cocktail 720 persons
- Class room 198 persons
Theatre 364 persons
U-Shape 63 persons
Banquet 220 persons
Cocktail 300 persons
- U-Shape 12 persons
- Class room 12 persons
Theatre 32 persons
- Class room 24 persons
Theatre 56 persons
U-Shape 15 persons

Soft opening วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553,
Grand opening เดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 15

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

14)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตงั ้
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
Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom
Deluxe Family Water Villa
รวมทัง้ สิน้
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ ช็อพ
Reef: Asian & Western Cuisine
Lotus: Thai Cuisine
Azzuri Mare: Italian Cuisine
Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge
Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks
Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments
บริ การด้ านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิ ดดาเนินการ
พฤศจิกายน 2552
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตงั ้
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)
Deluxe Spa Over Water Villa (King)
Premium Sunset Spa Water Villa (King)

จานวนห้ องพัก
9
36
3
15
14
20
4
4
10
112
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
207
74
54
120
66
59

จานวนห้ องพัก
18
2
10
45
5
20
11

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 16

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องอาหาร

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา
บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Premium Sunset Spa Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (King)
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Ocean Restaurant
Suan Bua Restaurant
La Breaaz Restaurant
Alkhalma Restaurant
Viu Bar
Wave Bar
Lobby Bar
ชื่อห้ อง
สปา
24 มีนาคม 2556

16) โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช
ประเภท
ระดับ 3 ดาว
ที่ตงั ้
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
COSI Plus
COSI Room
รวมทัง้ สิน้
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
WYSIWYG (What you see is what you get)
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
เปิ ดดาเนินการ
1 ธันวาคม 2560

3
23
3
140
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
130
44
44
34
88
14
28
ขนาดความจุ (คน)
-

จานวนห้ องพัก
4
146
150
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
61
ขนาดความจุ (คน)
-

17) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
ประเภท
ระดับ 3 ดาว
ที่ตงั ้
แจ้ งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ห้ องพัก
ประเภท
จานวนห้ องพัก
Superior Room
185
Deluxe Room
7
ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 17

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ห้ องอาหาร

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Junior Suite
รวมทัง้ สิน้
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
BISTRO 4 (International and Thai Cuisine)
MIX
MEZZ
AFTER PARK
ชื่อห้ อง
Vayupak Grand Ballroom
Vayupak Hall
Circle Building (1st Floor)
Auditorium
BB-201 / BB-202 / BB-203 / BB-204 / BB-205
BB-206
BB-207 / BB-208 / BB-209 / BB-210 / BB-211 / BB-212
BB-401 / BB-402 / BB-403 / BB-404 / BB-405 / BB-406
1 ธันวาคม 2560

12
204
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
200 seats
24 seats
50 seats
38 seats
ขนาดความจุ (คน)
1200 (Banquet)
1100 (Banquet)
250 (Banquet)
250 (Auditorium only)
240 (Banquet)
30 (U-Shape only)
200 (Banquet)
240 (Banquet)

2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขันของธุรกิจโรงแรม
นโยบายการลงทุนและบริ หารธุรกิจ
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทของบริ ษัท ในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การลงทุนและบริ หารด้ วยตนเองภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิจประเภทนี ้ สาหรับโรงแรมที่บริ ษัท
ไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องหมายการค้ าสากลเพื่อดึงดูดลูกค้ า เนื่องจากการที่เครื่ องหมายการค้ า “เซ็นทารา” เป็ นที่
เชื่อถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็ นอย่างดี รวมทังการด
้
าเนินธุรกิจประเภทนีท้ าให้ บริ ษัทสามารถได้ รับ
ผลตอบแทนที่สงู กว่า
2. การรับจ้ างบริ หารโรงแรมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิจประเภทนี ้เป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กับ
บริ ษัทโดยอาศัยชื่อเสียง ประสบการณ์ และความชานาญในการบริ หารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้ นทุนการพัฒนา
โรงแรม รวมทังเป็
้ นการสร้ างเครื่ องหมายการค้ าให้ กบั บริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
กลยุทธ์การตลาด
ปี 2561 เป็ นปี ที่รูปแบบการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลงโดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนที่มีความแตกต่างเท่าๆ กัน ซึ่งเป็ นผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของแหล่งตลาดสาคัญๆ การเมือง และเศรษฐกิจในบางไตรมาส แต่ผลประกอบการของโรงแรมและรี
สอร์ ทในเครื อเซ็นทารายังคงแข็งแกร่ งเช่นเดิมผลงานของไตรมาสแรกที่สงู สุดเกิดจากการขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวทัง้
ภายในและนอกประเทศ ทังในรู
้ ปแบบการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนและการจัดการประชุมสัมมนา (MICE) รวมถึงการบริ หาร
ราคาห้ องพักที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการวางรากฐานที่มนั่ คง โดยเป็ นปี ที่ประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ ซึง่ มีการบันทึกการ
เติบโตของรายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้น
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สาหรับปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการโรงแรมอยู่ที่ 9,364 ล้ านบาท (ไม่รวมรายได้ อื่นๆ)โดยเติบโตขึ ้นร้ อยละ 5 จากปี
2560 รายได้ จากการขายห้ องพักที่เพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61 จากรายได้ รวม จากอัตราการเข้ าพักร้ อยละ 81.9 ราคาห้ องพัก
โดยเฉลีย่ 4,620 บาท อัตราเฉลีย่ รายได้ ต่อจานวนห้ องพักอยู่ที่ 3,786 บาทรายได้ จากอาหารและเครื่ องดื่มคิดเป็ นร้ อยละ 24
จากรายได้ รวม โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 จากปี ที่ผ่านมา ในขณะที่สปามีอตั รารายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจาก
การใช้ เทคโนโลยีการจองทรี ทเมนท์แบบออนไลน์ ผลประกอบการธุรกิจศูนย์ประชุมมีการเติบโตอย่างเห็นได้ ชดั ในอัตราร้ อยละ
84 มีรายได้ 797 ล้ านบาท และถือเป็ นอัตราร้ อยละ 71 ของรายได้ ที่เติบโตขึ ้นในปี นี ้ของทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจ ซึง่ ถือเป็ นการตอบรับที่ดี
ในเชิงบวกของธุรกิจศูนย์ประชุม หลังจากผ่านช่วงสองปี ที่ท้าทาย
หนึง่ ในปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจในเชิงบวกคือความมุง่ มัน่ ของเซ็นทาราในการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์
ของกลุม่ ลูกค้ า ส่วนแบ่งทางการตลาด และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ จากผลงานของแบรนด์ที่ดึงดูดความสนใจจากตลาดทังใน
้
ประเทศและทัว่ โลก มุง่ เน้ นไปที่นกั เดินทางเพื่อการพักผ่อนและนักธุรกิจ โดยกลุม่ นี ้สามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ตลาดในภาคเดียวหรื อภูมิภาค ด้ วยการหาลูกค้ าและตลาดใหม่มาแทนที่
ดังนันในปี
้
2561 จึงเป็ นปี ทีประสบความสาเร็ จจากความท้ าทายหลายรู ปแบบ การชะลอตัวของตลาดจีน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
โศกนาฏกรรมอุบตั ิเหตุทางเรื อที่ภเู ก็ต รวมถึงการห้ ามเดินทางไปมัลดีฟส์ของรัฐบาลในช่วงต้ นปี และตลาดหลายแห่งในยุโรป
รวมถึงรัสเซียและสหราชอาณาจักรยุโรปมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นเป็ นประวัติการณ์ในระยะเวลานาน ประกอบกับการแข่งขันฟุตบอล
โลกที่รัสเซีย ทาให้ การเดินทางลดลงในช่วยวันหยุดสาคัญ ในขณะที่ความผั นผวนทางเศรษฐกิจจากการถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ยังคงมีผลกระทบกับตลาดอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบางแห่งมีความ
พยายามในการแข่งขันเช่นเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา โดยตลาดจีนส่งผลกระทบอย่างมากที่ภูเก็ต เช่นเดียวกันกับกรณีที่ห้าม
เข้ ามัลดีฟส์ และความยากในการแข่งขันโดยมีต้นทุนสูงที่สมุย
ถึงแม้ วา่ จะมีอปุ สรรคในบางตลาด กลยุทธ์ การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพของเราทาให้ มนั่ ใจได้ ว่ามีการเติบโตอย่าง
เห็นได้ ชดั ในตลาดที่กาลังเติบโต เช่น มาเลเซีย อินเดีย อิสราเอล และเกาหลีใต้ (ได้ รับการสนับสนุนจากการขายและการตลาด
จากการจัดกิจกรรมแนะนาสินค้ าและบริ การ (Road Show) ในเมืองสาคัญของเกาหลี) และถึงแม้ ภเู ก็ตจะได้ รับผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง แต่สถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่น ๆ เช่น พัทยา และกรุงเทพฯ ก็ยงั ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดี
จากอัตราการเข้ าพักที่สงู ของโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราในช่วงหลายเดือนของปี ที่ผ่านมา เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการ
จัดการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ แน่ใจในราคาที่เหมาะสมและช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลาย ในช่วงกลางปี 2561
เซ็นทาราได้ นาเทคโนโลยีใหม่ซงึ่ รวมถึงการยกระดับการบริ หารโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา การจองห้ องพักส่วนกลาง
และระบบการบริ หารจัดการรายได้ ประโยชน์ที่ได้ รับรวมถึงประสิทธิภาพการดาเนินงาน ระบบอัตโนมัติ ปรับปรุ งการจัดการ
ข้ อ มูล ลูก ค้ า ให้ ดี ขึ น้ และที่ ส าคัญ ที่ สุด คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพรายได้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ น้ การด าเนิ น งานของเ ซ็ น ทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา เป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
และแทบจะไม่แตกต่างกันเลย เพราะทังสองโรงแรมนี
้
้มีการเติบโตของอัตรารายได้ ต่อจานวนห้ องพักที่มนั่ คง โดยเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา การเปิ ดตัวยังคงเกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องและทุกโรงแรมจะถูกย้ ายไปยังแพลตฟอร์ มใหม่ภายในสิ ้นปี 2562
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การปรับช่องทางการจาหน่ายให้ เหมาะสมเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญอีกประการหนึง่ ที่สง่ ผลในเชิงบวกกับการนาเทคโนโลยี มาใช้ ใน
การตลาด การซื ้อขายสินค้ าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเว็ปไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีรายได้ คืนกลับมา
ร้ อยละ 12 ผ่านการขายทางเว็ปไซต์ของเซ็นทารา (CHR.com) ในปี ที่ผ่านมา การเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ จากผลประกอบการ
สูงสุด ช่อ งทางของต้ นทุน ที่ต่า ที่ สุดนัน้ ช่ว ยเพิ่ม ผลกาไรและยัง คงเป็ นเป้ าหมายหลักทางธุรกิ จในปี 2562 โดยจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเว็ปไซต์ของเซ็นทารา เพื่อรองรับทังในส่
้ วนของหน้ าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลักการสูค่ วามสาเร็ จของโครงการนี ้ คือความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์
เฉพาะบุคคลที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้ องให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าอันหลากหลาย ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการให้ บริ การในแบบ
ของเซ็นทารา ดังจะเห็นได้ จากปี 2561 ซึ่งเซ็นทาราได้ เริ่ มรับชาระเงินออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ WeChat เพื่อสร้ างความ
สะดวกสบายด้ านการใช้ จ่ายให้ กับลูกค้ า เพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ การให้ ครอบคลุมช่องทางออนไลน์ยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังช่วย
ส่งเสริ มประสบการณ์ ที่ดีให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าโดยเฉพาะชาวจีน การเพิ่มช่องทางรับชาระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นครัง้ นี ้สอดรับกับ
ระบบรับชาระเงิน WeChat Pay ที่เปิ ดให้ บริ การหน้ าเคาน์เตอร์ ของโรงแรมไปแล้ วเช่นกัน บริ การที่ครบวงจรบนโลกออน์ไลน์
เช่นนี ้ทาให้ เซ็นทารากลายเป็ นเครื อโรงแรมที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยที่สามารถรับชาระค่าสินค้ าและบริ การจากนักท่องเที่ยว
ชาวจีนผ่านช่องทางอันหลากหลายและครอบคลุมมากที่สดุ นอกจากนี ้ เรายังจะดาเนินการเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินผ่าน
ระบบ Ali Pay เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ นี ้
ในช่วงปลายปี 2561 จานวนโรงแรมและรี สอร์ ททังหมดที
้
่เปิ ดดาเนินการและรวมถึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุ งรวม
68 แห่ง เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17 เมื่อเทียบเป็ นรายปี ซึ่งเป็ นข้ อบ่งชี ้ว่าวิ สยั ทัศน์ในการขยายสาขาไปถึง 134 แห่งภายในปี 2565
เป็ นไปในแนวทางที่ดี ในปี ที่ผา่ นมามีการเพิ่มแบรนด์ใหม่ลา่ สุดคือโคซี่ซึ่งจะเป็ นแบรนด์ที่เติบโตอย่างมากในอนาคต รวมถึง
การเปิ ดตัวโรงแรมแห่ง แรกในกาตาร์ เซ็น ทาราเวสต์ เ บย์ เ รสซิ เ ดนซ์ แ ละสวี ท โดฮา โดยเราจะมุ่ง เน้ น การโ ฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศให้ มากที่สดุ ด้ วยแผนการขยายธุรกิจที่มงุ่ มัน่ นี ้ทาให้ เราต้ องมัน่ ใจว่ามีฐานลูกค้ าทีก่ ว้ างขวางและ
สร้ างการรั บรู้ แบรนด์ ที่แข็งแกร่ งให้ เป็ นที่ร้ ู กจักทัง้ ตลาดเดิมที่มีอยู่และตลาดที่จะเกิ ดใหม่ รวมถึงแพลตฟอร์ มแบรนด์ ที่มี
ประสิทธิ ภาพเพื่อรองรับการพัฒนา ทางเซ็นทาราได้ เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าระหว่างประเทศที่สาคัญในปี 2561 ที่ผ่านมา
รวมถึงงาน WTM ที่กรุงลอนดอนและงาน ITB ที่กรุ งเบอร์ ลิน ในขณะเดียวกันก็ได้ เป็ นเจ้ าภาพในงานแสดงสินค้ าและบริ การ
สาหรับตัวแทนจาหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศจีน คณะผู้บริ หารใหญ่หลายท่านได้ เข้ าร่ วมงานและให้ สมั ภาษณ์
กับสื่อต่างๆ ท าให้ ธุรกิ จโรงแรมของเราเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางขึน้ นอกจากนี ้ การทางานร่ วมกับหน่ว ยงานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั่วโลกที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้นาในการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้ นไปที่การค้ าระดั บนานาชาติ และสื่อที่
ครอบคลุมการรับสือ่ ของผู้บริ โภค มูลค่าการทาประชาสัมพันธ์รวม 2.6 พันล้ านบาท
ในขณะเดียวกันพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุม่ บริ ษัทได้ รับการนิยามใหม่ และการพัฒนาแบรนด์ใหม่ได้ ถกู กาหนดและพัฒนา
จากการศึกษาวิจยั เชิงลึกแบบกลุม่ โครงสร้ างใหม่ของแบรนด์จะเปิ ดตัวในปี 2562 รวมถึงเรื่ องราวและสโลแกนของแบรนด์ที่
จะนิยามขึ ้นใหม่ให้ มีความแตกต่างและเอกลัษณ์ที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นสาหรับแบรนด์ยอ่ ยทัง้ 6 แบรนด์ของเซ็นทารา และแบรนด์
ใหม่ที่เพิ่มขึ ้นที่เน้ นในส่วนของความหรูหราและเพื่อสุขภาพ กรอบแบรนด์ใหม่นี ้จะช่วยยกระดับ การรับรู้ และประสบการณ์ของ
ลูกค้ า จัดให้ มีแพลตฟอร์ มที่ดีขึ ้นเพื่อการพัฒนาและเติบโต ผลักดันวัฒนธรรมของพนักงาน และส่งเสริ มจุดยืนโรงแรมและ
รี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราในฐานะกลุม่ โรงแรมชันน
้ าระดับโลก
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การพึ่งพากันระหว่างความต้ องการในการสร้ างแบรนด์ และผลักดันการรับรู้ ในกลุ่มลูกค้ าใหม่ถือเป็ นความต้ องการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนความจงรักภักดีของลูกค้ าเก่าที่มีต่อแบรนด์ ลูกค้ าที่กลับมาพักอีก เฉลี่ย 1.3 ครัง้ มีจานวนมากกว่า
ลูกค้ าที่เข้ าพักครัง้ แรก และกลายเป็ นกลุม่ ผู้สนับสนุนของแบรนด์ ด้ วยการมุ่งเน้ นการจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้ าอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวัน จานวนลูกค้ าเก่าเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 19 เป็ นร้ อยละ 22 ของ
จานวนลูกค้ าที่เข้ าพักในโรงแรมอย่างน้ อยอีกหนึง่ ครัง้ ภายใน 3 ปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ฐานข้ อมูลความภักดีมีมากขึ ้น โอกาสใน
การมีสว่ นร่วมจากลูกค้ าและฐานข้ อมูลสมาชิกเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.2 ล้ านสมาชิกที่พร้ อมใช้ งานในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจาก 784,000สมา
ขิกในปี 2560 ต้ องขอบคุณพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างโปรแกรมเดอะวันของกลุม่ เซ็นทรัล เป้าหมายในปี 2562 คือการใช้ ระบบ
บริ หารความสัมพันธ์ ลกู ค้ าทัว่ ทังบริ
้ ษัท เพื่อเชื่อ มต่อข้ อมูลและทาให้ ข้อมูลของลูกค้ าถูกมองเป็ นภาพเดียวกันมากกว่าการ
สร้ างความผูกพันของลูกค้ าที่มีต่อแบรนด์ ผลจากการนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ดงั ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ จะเป็ นการนาทางในการ
เปิ ดตัวการบริ การที่ช่วยให้ แบรนด์สามารถบริ หารความสัมพันธ์ และสร้ างความรู้ สกึ ผูกพันระยะยาวระหว่างลูกค้ ากับแบรนด์
ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มกลยุทธ์ของบริ ษัท การเก็บรักษาและเข้ าถึงประสบการณ์ของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ปี 2561 นันไม่
้ ใช่ปีอีกหนึง่ ปี ที่ท้าทาย แต่ผลลัพธ์ในเชิงบวกและผลการดาเนินงานของบริ ษัท แสดงให้ เห็นถึงความยืดหยุ่นของ
ประเทศไทยในสภาวะที่ไม่แน่นอนของตลาดที่ไม่อาจคาดเดาได้ และความคล่องแคล่วของเซ็นทาราในการตอบสนองต่อ
แนวโน้ มของตลาดที่เปลีย่ นแปลง รวมถึงรู ปแบบการเดินทาง และจุดหมายปลายทางที่เป็ นที่ต้องการของตลาด กลยุทธ์ การ
ขาย การตลาดและรายได้ ที่รวมกันทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าเป็ นอีก หนึ่งปี แห่งความสาเร็ จของเซ็นทาราและรากฐานที่ถกู วางไว้ อย่าง
มัน่ คงเพื่อความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ขึ ้นในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า ด้ วยเทคโนโลยีและโครงสร้ างพื ้นฐานของแบรนด์ซึ่งถือเป็ นส่วนสาคัญ
ขององค์กร
บริ ษัทดาเนินกลยุทธ์การตลาดสาหรับแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี ้
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
จานวนห้ องพัก
: 565 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต่ ้ องการคุณภาพของการบริ การสูง และมีการใช้ จ่ายสูง เช่น
แข่งขัน
ลูกค้ าหน่วยงานเอกชน ลูกค้ าจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การแสดง
สินค้ าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเที่ยงทีจ่ องผ่านช่องทางอินเทอร์
เนต และการบริ การด้ านงานจัดเลี ้ยง เพิ่มอัตราการเข้ าพักของห้ องพักประเภทที่
สูงขึ ้นจากห้ องมาตรฐาน โดยมีกลยุทธ์ที่ให้ ความสาคัญต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้ า มุง่ เน้ นที่จะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและกลุม่ ลูกค้ าใหม่ที่ไม่ออ่ นไหวในเรื่ อง
ราคา และการดารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิศ
ภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง (High)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Swissotel Bangkok Ratchada; Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers;
Amari Don Muang Airport Bangkok; Ramada Plaza Menam Riverside;
Novotel Bangkok IMPACT
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 20 % : 80 %
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2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิน
จานวนห้ องพัก
: 251 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต่ ้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นที่จะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและกลุม่
ลูกค้ าใหม่ที่ไม่ออ่ นไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริ มการ
ทาธุรกิจในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Hyatt Regency Hua Hin, Intercontinental Hua Hin, Hilton Hua Hin,
Anantara Hua Hin, Marriott Hua Hin, Sheraton Hua Hin
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 10 % : 90 %
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จานวนห้ องพัก
: 166 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต่ ้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นที่จะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและกลุม่
ลูกค้ าใหม่ที่ไม่ออ่ นไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริ มการ
ทาธุรกิจในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Amari Palm Reef, Chaweng Regent, OZo,Anantara Bophut, Nora Beach
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 2 % : 98 %
4)โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จานวนห้ องพัก
: 100 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายหลักคือลูกค้ าจากยุโรปซึง่ ส่วนใหญ่จองผ่านเอเจนซี่และจอง
แข่งขัน
ผ่านเวปไซต์อินเตอร์ เน็ต วิธีการและกลยุทธ์ที่สาคัญคือการวางเป้าหมาย และการ
ปรับเรทราคาขึ ้นลง ให้ เหมาะกับคูแ่ ข่งและแนวทางการจองของลูกค้ า
สภาพการแข่งขัน
: สูง (High) เพราะมีโรงแรมและรี สอร์ ทเปิ ดใหม่อีกมากมาย อีกอย่างโรงแรมคูแ่ ข่ง
อาทิ เช่นBandara & Peace resort มีการปิ ดซ่อมปรับปรุง พอเปิ ดให้ บริ การใหม่
อีกครัง้ ลูกค้ าจึงเลือกพักโรงแรมเหล่านี ้
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Bandara, Fair House, Samui Buri,Peace Resort
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 6 % : 94 %
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5)โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต
จานวนห้ องพัก
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จานวนห้ องพัก
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน

สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

: 72 ห้ อง
: นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ได้ แก่ Germany, Russia,
UK, Australia, USA, China
: สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season
: Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket, The
Vijitt Resort
: 4 % : 96 %

: 245 ห้ อง
: เป้าหมายอยูท่ ี่ลกู ค้ าในประเทศเพื่อนบ้ านเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
โดยมีมาเลเซีย เป็ นกลุม่ หลัก ลูกค้ าเหล่านี ้เดินทางมาพักผ่อน รวมทังที
้ ่เดินทางมา
เพื่อเหตุผลทางด้ านธุรกิจในภูมิภาค พร้ อมๆไปกับอีกหนึง่ กลุม่ เป้าหมายนัน่ คือ
ลูกค้ าในประเทศ รวมถึง ลูกค้ าท่องเที่ยวทัว่ ไป ลูกค้ าประชุมสัมมนา ลูกค้ าราชการ
และนักธุรกิจอื่นๆ ที่มาปฏิบตั ิหน้ าที่ และประกอบกิจการในภูมิภาค และใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน สืบเนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินริงกิตไม่ได้ เพิม่ ขึ ้นและการ
ยกเลิก Big project รวมถึงความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางกล
ยุทธ์การแข่งขันปั จจุบนั ทางโรงแรมต้ องพยายามเพิ่มกลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศเข้ า
มาทดแทน โดยมุง่ เป้าลูกค้ ากลุม่ ประชุมสัมมนา ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดย
ทางโรงแรมลงทุนปรับปรุงห้ องพัก (renovate) และเน้ นการบริ การที่เป็ นเลิศมี
คุณภาพต่อลูกค้ าทุกกลุม่ และ สร้ างภาพลักษณ์การบริ การอันดีงาม อันเป็ นที่
ประจักษ์ แก่ประเทศเพื่อนบ้ าน และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การให้ เด่นกว่าโรงแรมอื่นใน
หาดใหญ่อนั จะเป็ นจุดขายของโรงแรมที่ยงั่ ยืนต่อไป
: สูง
: Lee Garden Plaza, Hansa JB, Regency, Buri Sripu
: 32 % : 68 %

7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด
จานวนห้ องพัก
: 113 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต่ ้ องการสถานที่ในการจัดงานประชุม สัมมนา โดยมุง่ เน้ น
แข่งขัน
ลูกค้ ากลุม่ ข้ าราชการ องค์กรท้ องถิ่นและละแวกใกล้ เคียง รวมถึงบริ ษัทห้ างร้ านใน
พื ้นที่ภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทังยั
้ งให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่ต้องการ
ความสงบและหลีกหนีความวุน่ วายจากการทางานและการท่องเทีย่ วในสถานที่
อื่นๆ
สภาพการแข่งขัน
: สูง
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

: Eco Inn, Hopp Inn, Gueen Palace, Vieng Tak, Wattana Village
: 78 % : 22 %

8) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ทและวิลลา กระบี่
จานวนห้ องพัก
: 192 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
: ตลาดหลักจะเน้ น ขายห้ องพัก ตลอดจนถึงงานเลี ้ยงขนาดเล็ก แต่งงานบริ เวณ
แข่งขัน
ชายหาด ส่วนนักท่องเทีย่ วเป็ นการผสมผสานระหว่างยุโรป, และเอเซีย ขึ ้นกับ
ฤดูกาลเป็ นหลัก จุดเด่นคือทาเลที่ตงใจติ
ั ้ ดทะเล เป็ นส่วนตัว ใกล้ แหล่งช้ อปปิ ง้
ของหาดอ่าวนาง และได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Dusit Thani Krabi Beach and Resort,
Tha Tubkaak Krabi
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 3 % : 97 %
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ต
จานวนห้ องพัก
: 335 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: ในปี นี ้ธุรกิจมีความท้ าทายเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกการจองพัก
แข่งขัน
ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วโดยเริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา เนื่องจาก
มีรายงานว่านักท่องเทีย่ วชาวจีนจานวน 40 รายเสียชีวิตลงจากการล่มของเรื อ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึง่ สือ่ สังคมออนไลน์ในจีนได้
ให้ ความสาคัญและเป็ นภาพเชิงลบต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต ในด้ านมาตรฐานและ
ความปลอดภัย เป็ นผลให้ ภเู ก็ตเป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่โดนคว่าบาตรเทศกาล
ฟุตบอลโลกเริ่ มต้ นขึ ้นกลางเดือนมิถนุ ายน และส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด
รัสเซีย ซึง่ รวมถึงค่าเงินบาที่แข็งค่าขึ ้น ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมธุรกิจ
สาหรับตลาดออสเตรเลียนันใกล้
้ เคียงกับปี ที่แล้ ว แต่สาหรับตลาดอังกฤษลดลง
อย่างมากเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ ้นของ Brexit และการลดลงของค่าเงิน และ
ธุรกิจทังหมดได้
้
รับผลกระทบบางส่วนจากโครงการบาบัดน ้าเสียของโรงแรมตังแต่
้
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
สภาพการแข่งขัน
: สูง (High)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Thavorn Palm Beach, Novotel Phuket Surin, Deevana Plaza Patong,
Ramada Phuket Southsea
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 1 % : 99 %
10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
จานวนห้ องพัก
: 163 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: มุง่ ความสนใจไปที่ตลาด Nordic และรัสเซีย ธุรกิจลดลงในช่วงฟุตบอลโลกและ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
แข่งขัน

สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

ความต้ องการของตลาดรัสเซียได้ รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็ง ผลักดัน
โปรโมชัน่ สูต่ ลาดเอเชียและออนไลน์ ปรับปรุงการเสนอขายอาหารและเครื่ องดื่ม
และประกาศราคา ปรับปรุงบรรยากาศของรี สอร์ ท เพิ่มทีมบันเทิงเพื่อดึงดูด
ครอบครัวมากขึ ้นในช่วง High Season
: สูง (High)
: Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort , Phuket
Orchid
: 1 % : 99 %

11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
จานวนห้ องพัก
: 505 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: กลุม่ ลูกค้ านักธุรกิจที่มงุ่ เน้ นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
แข่งขัน
จนถึงงานเลี ้ยงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้ อมทังกลุ
้ ม่
นักท่องเที่ยวระดับสูงที่ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลางเมืองเป็ น
กลุม่ เป้าหมายหลัก การเป็ นโรงแรมใจกลางเมืองที่บริ หารจัดการห้ อง
ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน อีกทังอยู
้ ใ่ นแหล่ง
shopping ของกรุงเทพที่สะดวกในการเดินทางเป็ นจุดเด่นหลักของทางโรงแรม
พร้ อมกันนี ้การให้ ความสาคัญต่อการให้ บริ การที่เป็ นเลิศและสม่าเสมอภายใต้
มาตรฐานของเซ็นทาราเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการรักษาฐานลูกค้ าเดิม ที่จะส่งเสริ ม
การทาธุรกิจในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็น
ทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Bangkok, The Athenee Hotel- A
luxury collection Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers,
Renaissance Bangkok Ratchaprasong, Anantara Siam Bangkok Hotel
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 15 % : 85 %
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รี สอร์ ท บีช พัทยา
จานวนห้ องพัก
: 555
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ น ครอบครัว กลุม่ ประชุม งานแต่งงาน และกลุม่ ที่
แข่งขัน
ต้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ทใี่ ห้ ความสาคัญต่อความพึง
พอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและกลุม่ ลูกค้ าใหม่ที่ไม่ออ่ นไหว
ในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริ การที่
เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิจในระยะยาวและ
สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

: Avani, Dusit, Hard Rock, Amari
: 23 % : 77 %

13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ต
จานวนห้ องพัก
: 262 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
: กลุม่ นักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย รัสเซีย และจีน
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
: สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพราะคูแ่ ข่งเป็ นโรงแรมที่มี
สถานที่ตงติ
ั ้ ดหาดเหมือนกัน จึงทาให้ ลกู ค้ าเกิดข้ อเปรี ยบเทียบได้ ง่าย ประกอบกับ
มีโรงแรมใหม่ๆ เปิ ดเพิ่มมากขึ ้น
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Le Meridian Phuket Beach Resort, Westin Siray Bay Resort & Spa
Phuket, Dusit Thani Laguna Phuket, Movenpick Resort & Spa Karon
Beach Phuket
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 4 % : 96 %
14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
จานวนห้ องพัก
: 112 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: ในปี 2561 ตลาดจีนมีแนวโน้ มลดลง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เราได้ เพิ่มกลุม่ ลูกค้ าที่
แข่งขัน
เข้ าพักระยะยาว ซึง่ ตลาดกลุม่ นี ้จะมีการสารองห้ องพักไว้ ลว่ งหน้ าระยะยาวด้ วย
จึงเป็ นตลาดทีม่ ีสามารถทาราคาสูงขึ ้นและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าด้ วยเช่นกัน
สาหรับกลยุทธ์ในการกาหนดราคากับตลาดกลุม่ นี ้มีความยัง่ ยืนมากกว่าตลาดจีน
โดยเฉพาะในช่วงที่มกี ารชลอการเข้ าพัก นอกจากกลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว กลยุทธ์สาคัญอีกประการหนึง่ คือการการบริ หารจัดการกับจานวน
ห้ องพักที่มเี หลืออยูใ่ นแต่ละประเภทในช่วงเวลาต่างๆก็เป็ นกุญแจสาคัญ เพราะ
กลุม่ ลูกค้ าในตลาดต่างๆมีความปรับเปลีย่ นได้ ตลอดเวลา
สาหรับปี นี ้ตลาดลูกค้ ากลุม่ สหราชอาณาจักรและกลุม่ ลูกค้ าจาก DACH
(เยอรมันนี ออสเตรี ย และ สวิสแลนด์) ยังคงจะมีจองเข้ าพักอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ ตลาดออสเตรเลียนันจะมี
้ การจองเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ด้ านตลาด
สแกนดิเนเวียนจะมีการเติบโตขึ ้นและจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีค่ วรเจาะให้ เข้ าถึงมากขึ ้น
ในอนาคตอันใกล้ นี ้
สาหรับภูมิภาคอินเดียและใกล้ เคียงในปี นี ้ จะมีการมุง่ เน้ นเพื่อทีจ่ ะลงนามทา
สัญญาเป็ นคูค่ ้ าให้ มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ การทีเ่ ราปรับวางตาแหน่งทางการตลาดใหม่ กับกลุม่ ลูกค้ าจากจีนและ
เกาหลีใต้ นี ้ คาดว่าจะเพิ่มเติมช่วยให้ รายได้ ที่ดีขึ ้น กลยุทธ์ในการปรับวางดัง
กล่าวคือการปรับราคาห้ องพัก และปรับระยะเวลาในการจอง จะเป็ นปั จจัยสาคัญ
เพื่อที่มงุ่ เน้ นในการทาตลาดกับจีนและเกาะหลีใต้ ในระยะยาวต่อไป
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

สาหรับปี นี ้ รี สอร์ ตมีแผนที่จะอัพเกรดและปรับปรุงได้ แก่ สปาเซ็นวารี , ห้ องอาหาร
ไทยและห้ องอาหารอิตาเลีย่ น
: สูง (High)
: Lux Maldives, Dusit Thani, Constance, Moofushi, Anantara Dhiu
: 1 % : 99 %

15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
จานวนห้ องพัก
140 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีต่ ้ องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุง่ เน้ นทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้ าเดิมและกลุม่
ลูกค้ าใหม่ที่ไม่ออ่ นไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกับการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริ มการ
ทาธุรกิจในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง (High)
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
: Sheraton Full Moon, The Sun Siyam, Kurumba, Paradise Island
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 0 % : 100 %
16) โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช
จานวนห้ องพัก
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน

สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

150 ห้ อง
: กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ แก่ Single Traveller, Couple Traveller, Group of
Friends and Shopper โดยเป็ นโรงแรมที่อยูใ่ จกลางเมือง ใกล้ สนามบิน หาดเฉวง
แหล่งช็อปปิ ง้ และศูนย์การค้ า Central Festival Samui เน้ นความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ห้ องพักสะดวกสบาย การออกแบบที่ทนั สมัย เหมาะกับลูกค้ าทีช่ ื่น
ชอบการใช้ โซเชี่ยลและความทันสมัย
: สูง (High)
: Ibis Samui, Samui Verticolour, The Avenue and Nora Lake Chaweng.
: 39 % : 61 %

17) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
จานวนห้ องพัก
204 ห้ อง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: หน่วยงานราชการ บริ ษัทเอกชนที่อยูร่ ะแวกใกล้ เคียง ถนนแจ้ งวัฒนะ และบริ ษัท
แข่งขัน
ทัวร์ โดยโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ ง
วัฒนะ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของนักธุรกิจผู้มาติดต่อหน่วยงาน
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผู้เข้ าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุม
วายุภกั ษ์ อีกทังใช้
้ เวลาเดินทางเพียง 10 นาที จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง
และเพียง 45 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี ้ภายในศูนย์ราชการเฉลิม
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคูแ่ ข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ

พระเกียรติฯ มีธนาคาร ร้ านค้ า และคลินิก ไว้ คอยอานวยความสะดวกแก่ผ้ มู า
เยือนอย่างครบครัน
: สูง (High)
: Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel, Best Western Plus Wanda
Grand Hotel, Ibis Bangkok Impact, Novotel Bangkok Impact
: 95 % : 5 %

บริ ษัท ได้ มีการมองเห็นโอกาสในการขยาย โรงแรมและรี สอร์ ท โดยให้ ครอบคลุม กลุม่ ลูกค้ าในทุกระดับ จึงมีการขยายแบรนด์
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริ โภค และทาเลที่ตงของโรงแรมซึ
ั้
่งตังอยู
้ ่ทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยตาม
แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่สาคัญผู้บริ หารที่มี ประสิทธิภาพ ความมุง่ มัน่ ในการบริ การของพนักงาน มาตรฐานของการบริ การที่
ดีและเน้ นความเป็ นไทย ส่งผลให้ รายได้ ในส่วนของโรงแรมมีการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงจุดเด่นดังกล่าว บริ ษัทมี
แผนการดาเนินงานในอนาคต ดังต่อไปนี ้
1. ขยายจานวนของโรงแรมไปในทาเลท่องเที่ยวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสูป่ ระเทศใกล้ เคียง
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริ ษัทชันน
้ าในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโรงแรมทังในประเทศและประเทศใกล้
้
เคียง
3. เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับตลาดการท่องเที่ยวสันทนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว
4. พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ เน้ นทางด้ านทาเล มาตรฐานการ
บริ การ ความจุของห้ องประชุมสัมมนา และความเชี่ยวชาญในการบริ การ
5. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกับบริ ษัทนาเที่ยวชันน
้ าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาการบริ การให้ มีมาตรฐานตามแบบสากลและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องและเหมาะสมในแต่ละโรงแรม
7. มองหาช่องทางจาหน่ายใหม่ๆ และปรับไปตามขนาดในแต่ละประเทศ
8. ร่วมมือกันทาการตลาดกับกลุม่ ที่มีเป้าหมายลูกค้ าเดียวกัน
นโยบายราคา
การกาหนดราคาห้ องพักขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สาคัญหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมส่งเสริ มการขาย
ประเภทของลูกค้ า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้ นทุนการดาเนินงานของโรงแรม ซึ่งโดยทัว่ ไป ปั จจัยหลักคือ
ฤดูกาล โดยบริ ษัทจะกาหนดราคาที่สงู กว่าในฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวสูง ส่วนในฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวต่า เช่น ฤดูฝน บริ ษัท
ใช้ กลยุทธ์ ทางด้ านราคากับตลาดที่ยงั มีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการ
ประชุมของภาครัฐ และบริ ษัทต่าง ๆ รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริ มการขายนอกฤดูกาลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริ ษัทเครดิตการ์ ด สายการบิน ผ่านห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล , บริ ษัทตัวแทนท่องเที่ยว, และหน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้ องกับ
การท่องเที่ยว เพื่อเสนอโปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทใช้ นโยบายเดียวกันในการกาหนดราคาห้ องพักใน
โรงแรมทุกแห่งของบริ ษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการกาหนดราคาห้ องพักโดยบารุงรักษาสภาพของห้ องพักในโรงแรมของบริ ษัทให้ มีความทันสมัยและ
ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ เหมาะสมกับระดับราคาในปั จจุบนั นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มระดับราคาให้ สงู ขึ ้นใน
โรงแรมที่มีศกั ยภาพและอยู่ในแผนการดาเนินงานที่แน่นอนในอนาคต โดยกาหนดแผนงานการปรับปรุ งลักษณะของห้ องพัก
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ตกแต่ง รวมถึงการยกระดับการบริ การให้ สงู ขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับเพิ่มระดับราคา โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับราคาห้ องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (Average Occupancy
Rate) ของโรงแรมแต่ละโรงแรม สาหรับปี 2561 เป็ นดังต่อไปนี ้
ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อคืน (บาท)
อัตราการเข้ าพักเฉลีย่ (ร้ อยละ)
กรุงเทพ
3,089
84.2
ต่างจังหวัด
4,052
80.7
มัลดีฟส์
18,093
83.5
ค่าเฉลีย่
4,620
81.9
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ช่องทางการจาหน่ายหลักของบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1. การจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า B2B โดยพนักงานขายของบริ ษัท และผ่านบริ ษัทเอเย่นต์ทวั ร์ ซึ่งเป็ นการเสนอสินค้ าที่
เหมาะสมให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ มีการเข้ าร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยวทัว่ โลกอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอด เพื่อเป็ นการเพิ่ มช่องทางจัดจาหน่าย ในปั จจุบัน บริ ษัท มีความสัมพัน ธ์ ระยะยาวกับบริ ษัทเอเย่น ต์
ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My Travel, Flight Centre, Dnata, Virgin
และ Thai Royal Orchid
2. การจาหน่าย ไปยังบริ ษัทและสมาคมต่างๆ สาหรับลูกค้ ากลุม่ ธรุกิจ การจัดประชุมสัมนา และการจัดเลี ้ยงต่างๆ
3. การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักผ่านทางอินเทอร์ เนต บริ ษัททา B2C ออนไลน์ รวมถึง Centara เว็บไซต์เอง
ซึง่ เป็ นช่องทางที่ประสบความสาเร็ จอย่างสูง เนื่องจากได้ ราคาค่าห้ องที่สงู กว่าช่องทางการจาหน่ายอื่น และมีอตั รา
การจองห้ องพักผ่านช่องทางนี ้ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไปผ่านนิทรรศการท่องเที่ยวและสือ่ ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา การจาหน่าย
ถึงผู้บริ โภคโดยตรง ผ่านการจัดงานขายในงานท่องเที่ยวต่างๆ
5. ส่งเสริ มการขายร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื่นๆ โดยให้ สว่ นลดพิเศษกับ
สมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนันๆ
้
6. การจาหน่ายผ่านผู้ค้าออนไลน์ ในการขายสินค้ าด้ านห้ องพักและบริ การ
7. การขายผ่านช่องทางโซเชียลมิเดีย เช่น เฟซบุ๊ค, อินสตาแกรม, ไลน์
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ธุรกิจอาหารเครือข่ าย
2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บกุ เบิกธุรกิจอาหารบริ การด่วน (Quick
Service Restaurant: QSR) และเป็ นหนึง่ ในผู้นาธุรกิจอาหารเครื อข่าย ของประเทศไทย มีวิสยั ทัศน์ (Vision) ว่า “เราจะเป็ น
ผู้นาในธุรกิจร้ านอาหารเครื อข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้ วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริ การที่ดีเลิศ
สร้ างการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน และนาความพึงพอใจมาสูผ่ ้ เู กี่ยวข้ องทางธุรกิจทุกคน ”
ปั จจุบนั CRG ในฐานะที่เป็ นผู้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้ าของลิขสิทธิ์ (Company Owned) ที่มีความชานาญ และมี
ความสามารถในการบริ หารและจัดการธุรกิจอาหารเครื อข่ายที่ได้ รับการยอมรับจากเจ้ าของแฟรนไชส์ (Franchisor)โดยมี
แบรนด์ธุรกิจอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรู ปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี ้ ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มา CRG ได้ รับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริ หารและการจัดการแบรนด์ธุรกิจ
อาหารเครื อข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี ้
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
มิสเตอร์ โดนัท

ขนมโดนัท

Exclusive*

357

เคเอฟซี

ไก่ทอด

Non-exclusive**

258

อานตี ้ แอนส์

ขนมซอฟท์เพรทเซล

Exclusive*

163

เปปเปอร์ ลันช์

สเต๊ กสไตล์ญี่ปนุ่

Exclusive*

39

ชาบูตง

ราเมน

Franchise Agreement

17

โคล สโตน ครี มเมอรี่

ไอศกรี มมิกซ์-อิน

Exclusive*

18

Company Owned***

9

ซูเปอร์ พรี เมียม
เดอะ เทอเรส

อาหารไทย

และรับจ้ างบริ หารร้ านอาหาร
“เดอะ เทอเรส” ให้ กบั
บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด
โยชิโนยะ

ข้ าวหน้ าเนื ้อ และข้ าว

Exclusive*

20

Exclusive*

43

หน้ าต่างๆ
โอโตยะ

อาหารญี่ปนุ่
สไตล์โฮมเมด

เทนยะ

ข้ าวหน้ าเทมปุระ

Exclusive*

8

คัตสึยะ

ข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ปนุ่

Exclusive*

24

หมายเหตุ * Exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการบริหารแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว
** Non-exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์ในการบริ หารแบรนด์ร่วมกับเจ้ าของสิทธิ์คือ Yum Restaurants International
(Thailand) Co., Ltd. โดยที่ Yum ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ Franchise กับผู้ประกอบการรายอื่นได้
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
*** Company Owned – CRG เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์แบรนด์

CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที่ได้ รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาประสิทธิภาพของแบรนด์ที่มีอยู่ และนาเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและรูปแบบการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ของลูกค้ าที่มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 CRG มีสาขาอยูใ่ นกรุงเทพฯ และทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 1,007 สาขา ประกอบด้ วย
พนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) จานวน 12,197 คน ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่มีอยู่
ทัง้ 13 แบรนด์ มีดงั นี ้
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
ประเภท (Segment)

ขนม (โดนัท)

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company owned 357 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

มิสเตอร์ โดนัท ให้ ความสาคัญกับขนม (โดนัท) ที่สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด
เล็กตังอยู
้ ่ภายในร้ าน (Micro Kitchen) ซึ่งผู้บริ โภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนัทได้ ทุ ก
ขันตอน
้
และได้ รับโดนัทที่ผลิตเสร็ จใหม่ๆ

2) เคเอฟซี (KFC)
แบรนด์

เคเอฟซี

ประเภท (Segment)

ไก่ (ไก่ทอด)

สิทธิ

Non-Exclusive Right

จานวนสาขา

Company owned 258สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

ร้ านอาหารบริ การด่วนที่ใหญ่ที่สดุ และได้ รับความนิยมทัว่ โลก ให้ บริ การไก่ทอดรสชาตอร่ อย
และมีเอกลักษณ์ รวมถึงมีคณ
ุ ภาพเยี่ยมแก่ลกู ค้ า

3) อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s)
แบรนด์
อานตี ้ แอนส์
ประเภท (Segment)

ขนม (ซอฟท์เพรทเซล)

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company owned 163 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชี วิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

อานตี ้ แอนส์ มีเอกลักษณ์ทงในด้
ั ้ านรสชาติ เนื ้อแป้ง ความสดใหม่ รู ปร่ าง กลิ่นหอม ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
แบรนด์
เปปเปอร์ ลันช์
ประเภท (Segment)

สเต็กสไตล์ญี่ปนุ่

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company owned 39 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การรับประทานที่ศนู ย์อาหารในรูปแบบExpress (Food court)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ นักศึกษาและคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ
ความสะดวกและรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

เปปเปอร์ ลันช์ มีเอกลักษณ์ โดดเด่นในเรื่ องเกี่ยวกับอาหารจานร้ อนแนวใหม่ ที่สามารถปรุ ง
สุกได้ ด้วยตนเองบนจานร้ อนอุณหภูมิสงู สุด 260 องศาเซลเซียส
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
5) ชาบูตง (Chabuton)
แบรนด์
ชาบูตง
ประเภท (Segment)

ราเมน

สิทธิ

Franchise Agreement

จานวนสาขา

Company owned 17 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น และกลุม่ คนทางาน ทังชาวไทยและชาวญี
้
่ปนุ่ ที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย
ชอบรับประทานอาหารญี่ปนุ่ โดยเฉพาะราเมนต้ นตารับจากญี่ปนุ่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

ชาบูตงเป็ นราเมนต้ นตารับแท้ จากประเทศญี่ปนุ่ ได้ รับรางวัล Michelin Guide Award

6) โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery)
แบรนด์
โคล สโตน ครี มเมอรี่
ประเภท (Segment)

ไอศกรี ม มิกซ์-อิน ซูเปอร์ พรี เมี่ยม

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company owned 18 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ าระดับกลาง-บน ที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น คนทางาน ครอบครั ว และชาวต่างชาติ ซึ่ง มี
รูปแบบในการดาเนินชีวิตที่ทนั สมัย มีไลฟ์ สไตล์ ชอบความแปลกใหม่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ โคล สโตน ครี มเมอรี่ เป็ นไอศกรี มมิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์ พรี เมี่ยม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้ วย
รสชาติความอร่ อยเข้ ม ข้ นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริ กัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชัน้ ดีพิถีพิถัน
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที่ลกู ค้ าสามารถเลือกรสชาติไอศกรี มและ
ส่วนผสมได้ ตามความต้ องการ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
7) เดอะ เทอเรส (The Terrace)
แบรนด์
เดอะ เทอเรส
ประเภท (Segment)

ร้ านอาหารไทย ขนมไทย และเครื่ องดื่ม

สิทธิ

รับจ้ างบริ หารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่

จานวนสาขา

รับจ้ างบริ หารสาขาของ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด จานวน 6 สาขา
Company Owned 9 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Home Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง บุฟเฟ่ ต์ อาหารกล่อง และอาหารว่าง

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ ลูกค้ าอายุ 30 ปี ขึ ้นไป กลุม่ วัยทางาน และกลุม่ ครอบครัว ชื่นชอบอาหารไทย และขนม
ไทย รสชาติไทยแท้

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

“เดอะ เทอเรส” ระเบียงบ้ านร้ านอาหารไทยรสชาติไทยแท้ สัมผัสมรดกไทยผ่านวัฒนธรรมการ
กินอาหารเครื่ องคาว-หวาน โดยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่นกว่า 40 ปี ด้ วยความ
พิถีพิถนั แบบเดียวกับที่ตงใจท
ั ้ าให้ คนในครอบครัวทานเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ ความอบอุน่ ทัง้
ในครอบครัวและชุมชนโลกตลอดไป

8) โยชิโนยะ (Yoshinoya)
แบรนด์
โยชิโนยะ
ประเภท (Segment)

ข้ าวหน้ าเนื ้อและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญี่ปนุ่

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company Owned 20 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของข้ าวหน้ า
เนื ้อและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญี่ปนุ่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

“โยชิโนยะ” เป็ นสุดยอดต้ นตารับข้ าวหน้ าเนื ้อญี่ปนุ่ ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 100
ปี และมีชื่ อเสียงจนขยายสาขาไปทั่วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรั ฐ อเมริ ก า ฮ่ องกง
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ จีน ญี่ ปนุ่ เซี่ยงไฮ้ ไต้ หวัน อินโดนีเซีย จุดเด่นของโยชิโนยะ คือ
คุณภาพของเนื ้อวัวนาเข้ าจากสหรั ฐอเมริ กาและวัตถุดิบคัดสรรคุณภาพพรี เมี่ยม รสชาติที่
อร่อยเป็ นมาตรฐานทัว่ โลก การบริ การที่รวดเร็ ว และราคาที่ค้ มุ ค่า
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
9) โอโตยะ (Ootoya)
แบรนด์
โอโตยะ
ประเภท (Segment)

อาหารญี่ปนสไตล์
ุ่
โฮมเมด (Japanese Home Cooking Style Restaurant)

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company Owned 43 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของอาหารญี่ปนต้
ุ่ น
ตารับแท้ ๆ ( Authentic Japanese food ) ที่อร่อย สด สะอาด ครบถ้ วนทางคุณค่าโภชนาการ

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

โอโตยะ เป็ นร้ านอาหารญี่ ปุ่ นพรี เ มี่ ย ม สไตล์ โฮมเมด เน้ น ความเป็ นญี่ ปุ่ นแท้ ๆ โดยให้
ความสาคัญกับการพิถีพิถนั ในทุกขันตอนของการคั
้
ดสรรวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูง เน้ นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติที่คงความเป็ นญี่ปนแท้
ุ่ ๆและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

10) เทนยะ (Tenya)
แบรนด์

เทนยะ

ประเภท (Segment)

ข้ าวหน้ าเทมปุระ (Tendon) และเมนูเทมปุระ (Tempura)

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company Owned 8 สาขา

รูปแบบการให้ บริ การ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. จัดส่งถึงบ้ าน (Delivery)

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่ น คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของเทมปุระ
และข้ าวหน้ าเทมปุระสไตล์ญี่ปนุ่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

เทนยะร้ านเทมปุระอันดับ 1 จากญี่ปนุ่ : ต้ นตารับจาก Asakusa Tokyo ที่เสิร์ฟข้ าวหน้ าเทมปุ
ระรสเลิศ ด้ วยความอร่ อยของเทมปุระในแบบดังเดิ
้ ม โดย คัดสรรวัตถุดิบคุ ณภาพเยี่ยม สด
ใหม่ ทุก ชิ น้ เช่ น กุ้ งคัด ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ทอดได้ แ ป้ งกรอบ เบา ไม่ อ มน า้ มัน และเพิ่ ม
ประสบการณ์ การทานข้ าวหน้ าเทมปุระให้ อร่ อยไม่เหมือนใครกับ ซอสทาเระสูตรเฉพาะ ที่
คิดค้ นขึ ้นเป็ นพิเศษสาหรับเทนยะ เหมาะกับเมนูข้าวหน้ าเทมปุระทุกชนิด
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
11) คัตสึยะ (Katsuya)
แบรนด์
คัตสึยะ (Katsuya)
ประเภท (Segment)

ทงคัตสึ / คัตสึด้ง หมูทอดสไตล์ญี่ปนุ่

สิทธิ

Exclusive Right

จานวนสาขา

Company Owned 24 สาขา

รูปแบบการให้ บริการ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. บริ การจัดส่งถึงบ้ าน (Home Delivery)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา และคนวัยทางานตอนต้ น ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบใน
รสชาติของอาหารญี่ปนุ่ โดยเฉพาะทงคัตสึ หมูทอดสไตล์ต้นตารับแท้ ๆ จากญี่ปนุ่ ในราคาที่
คุ้มค่า

ลั ก ษณะส าคั ญ ของแบ ร้ านคัตสึยะ No.1 ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง ยอดนิยมจากประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นผู้นาในร้ านประเภท
รนด์
บริ การด่วนในญี่ปนที
ุ่ ่เสิร์ฟเมนูชดุ ทงคัตสึ, คัตสึด้ง และข้ าวแกงกะหรี่ รสเลิศในราคาที่ค้ มุ ค่า มี
สาขามากกว่า 400 สาขาทัว่ ประเทศญี่ปนและทั
ุ่
ว่ โลก ในประเทศไทยมีเมนู SIDE DISH และ
DESSERT ที่แสนอร่ อย อาทิ เช่น สลัดเห็ดชิตาเกะพันผักโขม, ชีสซี่ สติ๊ก, เกี๊ยวซ่า และที่
สาคัญคือ ไอศกรี มชาเขียวพร้ อมท็อฟฟี่ ถัว่ แดง จุดเด่นของคัตสึยะอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่
คุณภาพสูงด้ วยผลิตสดใหม่คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของญี่ปนุ่ โดยเคล็ดลับความอร่ อยอยู่ที่
เลือกสรรหมูคณ
ุ ภาพดี ไม่แช่แข็ง และเกล็ดขนมปั งสดใหม่ พร้ อมกรรมวิธีการทอดและเทคนิค
การชุบเกล็ดขนมปั งที่ทาให้ หมูทอดชุบเกล็ดขนมปั งสีเหลือง กรอบนอก นุม่ ใน พร้ อมเสิร์ฟด้ วย
รสชาติแบบต้ นตารับแท้ ๆ จากญี่ปนุ่ ในราคาที่ค้ มุ ค่า

12) AROiDEE
แบรนด์

อร่อยดี (Aroi Dee Restaurant)

ประเภท (Segment)

อาหารจานด่วน สไตล์สตรี ทฟู้ด

สิทธิ

Company Owned

จานวนสาขา

Company Owned 4 สาขา

รูปแบบการให้ บริการ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. บริ การจัดส่งถึงบ้ าน (Home Delivery)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัย ที่ม่งุ หาความอร่ อยแบบง่าย ๆ
สะดวก รวดเร็ ว และราคาที่ค้ มุ ค่า
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

แหล่งรวมความอร่ อยของอาหารแนวสตรี ทฟู้ด มีเมนูที่หลากหลาย ในราคาที่ค้ มุ ค่า ให้
ความสะดวก สบาย รวดเร็ วในการรั บ ประทาน เมนูที่ แ นะน าของร้ าน เมนูข้ า วไข่ข้ น
หน้ าต่าง ๆ อาทิเช่น ข้ าวไข่ข้นกุ้งสับเบคอนผัดกะเพรา , ข้ าวไข่ข้นซอสหมู/เนื ้อโบโลเนส ,
ข้ าวไข่ข้นคอหมูยา่ ง , ข้ าวไข่ข้นคัว่ กลิ ้งหมู และรวมถึงเมนูเส้ นจันทน์ผดั ไทยกุ้งสด

13) Suki House
แบรนด์

สุกี ้เฮ้ าส์ (Suki House)

ประเภท (Segment)

อาหารประเภท Hotpot , อาหารจานเดียว ขนมหวาน และเครื่ องดื่ม

สิทธิ

Company owned

จานวนสาขา

Company Owned 1 สาขา

รูปแบบการให้ บริการ

1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้ าน (Take Away)
3. บริ การจัดส่งถึงบ้ าน (Home Delivery)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ วัยรุ่น คนวัยทางาน ที่เป็ นคนรุ่นใหม่ มีไลฟ์ สไตล์ล ้าสมัย ชื่นชอบการทานอาหารประเภท
Hotpot ในราคาที่ค้ มุ ค่า คุณภาพดี

ลั ก ษณะส าคั ญ ของแบ สุกี ้เฮ้ าส์ เป็ นร้ านสุกี ้ที่เน้ นในด้ านความคุ้มค่า (Value for money) และยังสร้ างความแตกต่าง
รนด์
ของเมนูสกุ ีใ้ ห้ ไม่จาเจอีกต่อไป โดยมุ่งเน้ นในความเป็ นสุกีส้ ไตล์ Homemade คือความสด
สะอาด คุณภาพดี รสชาติอร่ อ ย เหมือนทาทานเองที่บ้าน และยังเน้ นเรื่ อ งความสนุกของ
เมนูอาหาร คือเมนู Signature ของสุกีเ้ ฮ้ าส์ ที่ไม่ใช่แค่เทลงหม้ อ แต่เรายังสร้ างสีสนั ความ
สนุก และกิจกรรมให้ แก่ลกู ค้ าในระหว่างทาน นอกจากนี ้ยังสร้ างความแตกต่างด้ วยซุปหลาย
ประเภท ที่ลกู ค้ าสามารถเลือกได้ ตามความชอบ และบาร์ น ้าจิ ้มที่นาเสนอความหลากหลาย
โดยลูกค้ าสามารถปรุ งและตักเองได้ ตามต้ องการ ในบรรยากาศร้ านที่สบายๆ เป็ นกันเอง
เหมือนได้ ทานสุกี ้ที่บ้านกับครอบครัว เพื่อน และคนที่รัก ในราคาที่ค้ มุ ค่า สบายกระเป๋ า

2.4 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปี 2561 ส่วนแบ่งตลาดร้ านอาหารเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) มีสว่ นแบ่งร้ อยละ 38 ของธุรกิจร้ านอาหาร
(Food Restaurant) คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 156,700 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโต อยูใ่ นกรอบร้ อยละ 4-5 จากปี ที่ผา่ นมา
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ตารางเปรียบเทียบส่ วนแบ่ งตลาดของธุรกิจอาหารเครือข่ ายในแต่ ละตลาดย่ อย (Market segment) ในประเทศไทย
2561 (ประมาณการ)
รายได้ (ล้ านบาท)
รายได้
ร้อยละ

ร้านอาหารจานด่วน
ร้านกาแฟคาเฟ่

28,690.29
23,126.64

18%
15%

ร้านสุก-ี้ ชาบู
ร้านอาหารญี่ปนุ่
ร้านอาหารไทย
เบเกอรี่
ไอศกรีม

19,767.71
17,394.56
9,352.96
8,122.70
8,059.31

13%
11%
6%
5%
5%

ร้านปิง้ ย่าง เตาถ่าน
6,692.41
4%
โดนัท
3,737.09
2%
ร้านอาหารเครือข่ายประเทศอืน่
31,756.33
20%
มูลค่าตลาดร้ านอาหารเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ตังแต่
้ ปี 2561
หมายเหตุ:
ตลาดร้ านอาหารเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ประกอบด้ วย ร้ านอาหารที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบ, ร้ านฟาสต์ฟ้ ูด, ร้ านอาหารที่บริ การด้ วยตนเอง และคี
ออส ซึง่ มีจานวนสาขาตังแต่
้ 10 ร้ านขึ ้นไป
ที่มา : ประมาณการจาก CRG, ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, กระทรวงพาณิชย์ และ รายงานประจาปี

สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปี 2561 ผู้ประกอบการร้ านอาหารฯ ยังคงต้ องเผชิญกับความท้ า
ทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกาลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ลดลง ภายใต้ ภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้ างสูง
ซึง่ ผู้ประกอบการร้ านอาหารทังเชนร้
้
านอาหารและร้ านอาหารทัว่ ไปยังคงต้ องปรับกลยุทธ์รับการแข่งขัน ให้ ส อดคล้ อง
กับพฤติกรรมของลูกค้ า โดยการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ ๆ มีความแตกต่างและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพิ่มคุณค่า
แก่ ผู้บริ โภค รวมถึงการขยายรู ปแบบร้ าน ให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ ้น เช่น รู ปแบบ Standalone เพื่อขยายเวลาเปิ ดให้ บริ การ
หรื อ Kiosk เพื่อลดต้ นทุนค่าเช่าพื ้นที่ ตลอดจนการใช้ เครื่ องมือดิจิทลั เพื่อเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว เพื่อตอบโจทย์
ทุกไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั
โดยในปี 2561 ธุรกิจอาหารของ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด “CRG” ยังสามารถที่จะสร้ างการเติบโตจาก
ปี ทีผา่ นมาในระดับที่นา่ พอใจ โดยมียอดขาย 11,892 ล้ านบาท เติบโตเทียบกับ ปี 2560 เท่ากับ 9.3% และผลกาไรสุทธิ 775
ล้ านบาท เติบโตเทียบกับ ปี 2560 เท่ากับ 4.5% โดย บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ได้ เปิ ดสาขาใหม่เพิ่มจานวน 91
สาขา ทาให้ บริ ษัทฯ มีจานวนสาขารวมทังสิ
้ ้น 956 สาขา
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ในปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้ านอาหารมีความรุนแรงมากขึ ้นจากจานวนธุรกิจ ภัตตาคาร/ร้ านอาหารใหม่ๆที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ เกิดการกระจายตัวของลูกค้ าและส่วนแบ่งในตลาด อีกทังพฤติ
้ กรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป
บริ ษัท เซ็น ทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด จึงได้ ดาเนินมาตราการที่เน้ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในทุกด้ านและการ
ควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้ างและพัฒนาธุรกิจและความสามารถ ในการแข่งขัน เช่น การ
สร้ างสรรค์เมนูใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้ างประสบการณ์ใหม่ ให้ กบั ลูกค้ า การเข้ าไปอยู่ในทุกโอกาสการกินของ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นช่วงเวลาเร่ งด่วน ที่ต้องการอาหารซื ้อง่าย สะดวก อิ่มท้ อง มื ้อที่ให้ รางวัลตัวเอง หรื อช่วงเวลาสังสรรค์
พบปะเพื่อน หรื อครอบครัว การส่งเสริ มการขายที่ครอบคลุมและเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย การนาเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและเข้ า ถึ ง ไลฟ์ สไตล์ ข องผู้บ ริ โภคที่ มี ค วาม
หลากหลายได้ อย่างครอบคลุมในทุกระดับ โดยบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ได้ ใช้ กลยุทธ์ ใน 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
1. เพิ่มแบรนด์ใหม่ในประเทศ โดยการพัฒนา แบรนด์ของตนเอง และร่ วมทุนกับแบรนด์ที่มีศกั ยภาพ รวมถึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการ SME เข้ ามาเป็ นพาร์ ทเนอร์ โดยมี CRG เป็ นผู้สนับสนุนองค์ความรู้และสถานที่
2. ขยายธุรกิจในต่างประเทศต่อเนื่อง โดยทาง บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด เตรี ยมรุ กตลาดต่างประเทศ
ทังกลุ
้ ม่ AEC, เอเชีย และยุโรป โดยเริ่ มจาก ประเทศเวียดนาม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เปลีย่ นระบบคิดเงินหน้ าร้ าน และ เพิ่มฐานการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ า , พัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน สร้ าง New DNA พนักงานยุค 4.0 และ พัฒนาครัวกลาง เพื่อควบคุมต้ นทุนและคุณภาพของอาหาร
นอกจากกลยุทธ์ 3 ข้ อข้ างต้ นแล้ ว CRG ยังมองเห็นโอกาสในธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มีแนวโน้ มได้ รับความนิยมสูงขึน้
เนื่องจากรูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้คนเปลีย่ นแปลงไป ทังการใช้
้
ชีวิตอย่างเร่ งรี บ มีข้อจากัดด้ านเวลา รวมถึงต้ องการหลีกเลี่ยง
การจราจรที่ติดขัด โดยทางบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้ ร่วมมือกับ ผู้ให้ บริ การจัดส่งอาหารชันน
้ า เพิ่มช่องทาง
ในการสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ทังทางเว็
้
บไซต์และแอปพลิเคชัน่ อีกทังได้
้ พฒ
ั นาแพลตฟอร์ ม /เว็บไซต์ที่รวบรวม
แบรนด์ตา่ งๆ ในเครื อมาไว้ ด้วยกัน เพื่ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ า
อีกทัง้ ทาง CRG ยังมีการพัฒนารู ปแบบร้ านแบบใหม่เพื่อให้ มีความทันสมัยตรงกับความต้ องการของลูกค้ า มีการ
ขยายสาขา โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น กลุม่ เป้าหมายหลัก ระดับราคา และไลฟ์ สไตล์ หรื อพฤติกรรมของผู้บริ โภคในโล
เกชัน่ นันๆ
้ มีการเปิ ดสาขาในรู ปแบบ คีออส , Standalone เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคกว้ างขึ ้น พร้ อมทังการ
้
ส่งเสริ มภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแต่ละแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับจากผู้บริ โภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันที่สาคัญดังนี ้

ทาเลที่ตงั ้ (Location)
ปี พศ 2561 นับ เป็ นอี ก ปี ที่ ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ E-commerce
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีความต้ องการแบบไร้ ขีดจากัด ยังคงส่งผลต่อการดาเนิน
กิจการของธุรกิจค้ าปลีกอย่างมีนยั ยสาคัญ ปั จจัยด้ านโลเคชัน่ และขนาดของพื น้ ที่สาหรับหลายๆ ธุรกิจ ดูเสมือนว่า
จะไม่ใช่ข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านธุรกิ จอีกต่อไป เพราะผู้บริ โภคปั จจุบันสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ จากโลก
ออนไลน์ และเพื่อให้ ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ ในระยะยาว ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกทัว่ โลก จาเป็ นต้ องเริ่ มปรับ
รูปแบบการลงทุนเพื่อสร้ างการเติบโตในระยะยาว อย่างจริ งจัง
ในส่วนของธุรกิจค้ าปลีกไทย ผู้ประกอบการไทยค่อนข้ างมีความแข็งแกร่ ง และปรับตัวเองให้ สอดรับกับ
สถานการณ์ ได้ ในทุกช่วงเวลา ในปี พศ 2561 นักพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ของไทย
หลายๆ ราย ไม่เพียงแต่ได้ ทยอยเพิ่มช่องทางการค้ าออนไลน์เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ จาก e-Commerce ที่มีแนวโน้ ม
เติ บ โตในอัต ราเร่ ง แต่ ยัง คงลงทุ น เพิ่ ม สาขาขยายพื น้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ในลัก ษณะ Mixed-use
development และ Retail-tainment นอกจากนี ้ศูนย์การค้ าต่างๆ ได้ เผชิญความท้ าทายจากบทบาทที่เพิ่มขึ ้นของ eCommerce ทาให้ ศนู ย์การค้ าต่างๆ ต้ องปรับกลยุทธ์ในการบริ หารศูนย์ฯ ด้ วยการปรับสัดส่วนพื ้นที่ของโซนร้ านค้ าใน
แต่ละประเภทใหม่
“ร้ านอาหาร คือ แม่เหล็กหลักดึงคนเข้ าศูนย์ ” ศูนย์การค้ าต่างๆ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเป็ น
Food Destination จึงได้ มีการเพิ่มสัดส่วนของพื ้นที่ร้านอาหารมากกว่า ใน อดีต เพื่อทดแทนพื ้นที่ของโซนร้ านเสื ้อผ้ า
แฟชัน่ และ โซนเฟอร์ นิเจอร์ ที่ได้ รับความนิยมลดลดจากผู้บริ โภค พื ้นที่บางส่วนยังได้ ถกู จัดสรรให้ เป็ นพื ้นที่ในการ
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ทากิจการหรื ออีเว้ นท์ต่างๆ เช่น Edu-Zone สาหรับเด็ก หรื อ Co-Working Space Zone สาหรับวัยทางาน เป็ นต้ น
ในส่วนของ Modern trade รายใหญ่ จาพวก Hypermarket แม้ จะมีข้อจากัดในการขยายธุรกิจจากการบังคับใช้
กฎหมายผังเมืองของทางการ แต่ Modern trade รายใหญ่ ก็ได้ มีการพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์ มใหม่ๆ ในการขยาย
สาขาเพื่อสร้ างการเติบโดในระยะยาว , ขยายฐานลูกค้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ รองรับโอกาสทางธุรกิจ
จากการเปลีย่ นแปลงของสังคมเมืองที่ขยายตัวออกสูร่ อบนอก รวมถึงเพื่อเปิ ดพื ้นที่ค้าปลีกใหม่รองรับกาลังซื ้อที่คาด
ว่าจะปรับดีขึ ้นใน อนาคต
ในปี พศ 2561 บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้ มีการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ สาหรับการเปิ ด
สาขาใหม่ โดยในกรุ งเทพฯ บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นขยายธุรกิจไปยังศูนย์การค้ ารายใหญ่ ตามแนวเส้ นรถไฟฟ้ า และ
รถไฟใต้ ดิน ตลอดจนค้ าปลีกประเภทอื่นๆ อาทิเช่น อาคารสานักงาน สถานี บริ การน ้ามัน โรงพยาบาล ศูนย์แสดง
สินค้ า ฯลฯ ทังนี
้ ้ ร้ านในรูปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น Café, Pop Up Store, Food Truck, Drive Thru หรื อร้ านขนาดเล็ก
ในย่านธุรกิจ ( City Store) รองรับ Digital Lifestyle ที่ต้องการใช้ งานสมาร์ ทโฟน หรื อโน้ ตบุ๊คตลอดเวลา มีฟังก์ชนั่
ต่างๆ คล้ าย Co-Working Space (บริ การปลัก๊ ไฟ ช่องเสียบ USB สัญญาณ Wi-fi) ได้ ถกู นามาบรรจุอยู่ในแผนการ
ขยายสาขาของบริ ษัทฯ ด้ วย เพื่อรองรับไลฟ์ สไตล์ทงการท
ั้
างาน การประชุมทางธุรกิจ หรื อการพบปะกันภายในกลุม่
เพื่อนฝูง ของคนกรุงเทพฯ
สาหรับการขยายสาขาในจังหวัดอื่นๆ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นเปิ ดสาขาใหม่ในเมืองหลัก เมืองรองที่มีการขยายตัว
ของชุมชมเมือง และเป็ นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคที่มีการขยายเส้ นทางคมนาคมหลัก ของประเทศ รวมถึงพื ้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดร้ านอาหารใหม่ ในปี พศ 2561 เพิ่มเติมสุทธิ จานวน 67 สาขา มี
จานวนสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ ทังสิ
้ ้น จานวน 956 สาขา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พศ 2561) เติบโตจากปี พศ
2560 ประมาณ 7.5%
ในอนาคต การขยายสาขาร้ านอาหารในเชิงรุกมีความจาเป็ นมากขึ ้น เพราะนอกจากจะต้ องมีจานวนสาขา
ที่มากพอสาหรับการเข้ าถึงลูกค้ าแล้ ว ธุรกิจค้ าปลีกยังต้ อ งคานึงถึงการเริ่ มเป็ นฝ่ ายเข้ าไปหาผู้บริ โภคเอง (ไม่รอให้
ผู้บริ โภคมาหาที่ร้าน) นอกเหนือไปจากการปรับรู ปแบบร้ านให้ เป็ นสาขาขนาดเล็ก เพื่อลดต้ นทุนในการกระจาย
สาขาไปในแหล่งชุมชน ให้ บริ การได้ คลอบคลุม ในทุกพื ้นที่ของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนารู ปแบบ
การขยายธุรกิจร้ านอาหารในรู ปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้ นทาตลาดแบบ Customization มาเป็ น ตลาดแบบ Mass
Marketing มากขึ ้น รวมถึง บริ ษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มรูปแบบการขยายสาขาจากเดิมที่เป็ นแบบ Physical Location
ให้ กลายเป็ น Digital Location เพื่อให้ สินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ เข้ าถึงผู้ซื ้อในทุกๆ ขันตอน
้
(Journey) และ ทุก
ช่องทาง (Touch point) มุ่งเน้ นให้ ธุรกิจของ บริ ษัทฯ มีตวั ตนอยู่ในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ าถึงลูกค้ า
ผ่านทาง Search Engine , Facebook , Website ฯลฯ
เทคโนโลยี่การ ให้ บริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทุกรูปแบบ เชื่อมต่อการให้ บริ การหน้ าร้ าน
กับช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีข้อจากัดด้ าน physical product place และ access อย่าง Omni-channel Platform
และ Air Space Platform จึงถูกนามาพัฒนาควบคู่ไปกับการขยายสาขาปกติของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่มยอดขาย
และ สร้ าง Engagement ตอบรับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่นิยมซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์
บริ ษัทฯ ได้ ขยายสาขาด้ วยความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิ ดร้ านให้ มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และการคัดเลือกสถานที่ตงร้
ั ้ านให้ มีความโดดเด่นกว่าร้ านค้ าคู่แข่ง ตลอดจนได้ นาเทคโนโลยี่ และนว
ตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการขยายสาขาในรู ปแบบปกติของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่มีข้อจากัดใดๆ
ในการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทฯ จะประสบความสาเร็ จและมีกาไรจาก
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การดาเนินงาน การบริ หารจัดการสินทรัพย์สามารถสร้ างผลตอบแทนกลับคืนมาได้ อย่างรวดเร็ วและคุ้มค่ามากที่สดุ
ตลอดจนธุรกิจร้ านอาหารใหม่ของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับหรื อดีกว่าปี
ที่ผา่ นมา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ CRG อย่างต่อเนื่องนัน้ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลที่ได้ รับจากผลของการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ทังนี
้ ้เพื่อสร้ าง
ความโดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Research & Development (R&D) มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการทาวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี ้
1. Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. Concept & Product Test เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ ชิม
3. Consumer Reaction เพื่อดูผลตอบรับของลูกค้ าที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อออกมาขายจริ ง
4. Consumer Research เช่น การทาวิจยั กลุม่ (Focus Group) เพื่อค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าในแต่
และกลุ่ม เมื่อหน่วยงาน R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาเร็ จแล้ ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสัง่ ซือ้
วัตถุดิบ และวางแผนการตลาดและกาหนดการวางจาหน่ายล่วงหน้ าเป็ นรายปี
การบริ การและการฝึ กอบรม (Service and Training)
มุง่ เน้ นการสร้ างนวัตกรรมภายในองค์กรผ่านการแลกเปลีย่ นความรู้ (Innovation Sharing Forum) และมีการจัดการ
แข่งขันด้ านนวัตกรรม (Innovation Convention) ทังด้
้ านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ มีการพัฒนาและรักษา
มาตรฐานการให้ บริ การ (Customer Satisfaction) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
และเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภคในตลาด Restaurant และ QSR ของประเทศไทย
โดยมีหน่วยงาน People Development เป็ นผู้ดแู ลในเรื่ องดังกล่าว มีการกาหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึ กอบรม
สาหรับบุคลากรของบริ ษัท ทังในระดั
้
บปฏิบตั ิการและระดับบริ หาร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและการเลื่อนขัน้
เลื่อนระดับของพนักงาน นอกจากนี ้ ยังมีการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการในเรื่ องการพัฒนากระบวนการทางานให้ มี
ประสิทธิ ภาพ (Operational Efficiency) ในระดับปฏิบตั ิการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งมีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และการ
บริ การที่แตกต่างกัน
การตกแต่งร้ านและบรรยากาศในร้ าน
การตกแต่งร้ าน และบรรยากาศในร้ าน เป็ นอีกองค์ประกอบที่สาคัญในการแข่งขัน เพื่อทาให้ แบรนด์มีความทันสมัย
อยู่เสมอ และสอดแทรกการออกแบบที่มีความต่างจากคู่แข่ง แต่ยงั คงให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคใน
ปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็ นการสะท้ อนถึงบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้ วย โดยมีฝ่าย
การตลาดเป็ นผู้รับผิดชอบในการกาหนดรูปแบบหลัก (Theme) ของแต่ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่ง
ทุกๆสาขาให้ เป็ นไปตามรูปแบบหลักที่กาหนดไว้ ซึง่ จะต้ องพิจารณาในรายละเอียดทังแผนผั
้
งร้ าน โทนสี ความสว่าง
รูปแบบลักษณะและคุณภาพของโต๊ ะเก้ าอี ้ที่ใช้ ประดับตกแต่งร้ าน ฯลฯ

ลักษณะของตลาดและการแข่ งขันของผลิตภัณฑ์ ของบริษัททัง้ 11 แบรนด์ มีดังนี ้
1)
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
มุง่ มัน่ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ นับเป็ นการตอกย ้าการ
รับรู้ แบรนด์ของผู้บริ โภคให้ มีความแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เข้ าถึงผู้บริ โภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้ นการขยายสาขาให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ ทาให้ มิสเตอร์
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
โดนัท เป็ นแบรนด์ที่ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ในกลุม่ โดนัท ประจาปี 2018 จาก Food Tracker Research และยังเป็ นแบรนด์
ยอดนิยม อันดับ1 ในประเทศไทยในหมวดโดนัทประจาปี 2018 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จาก Marketeer Research พร้ อมทังยั
้ ง
สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ สงู สุดตลอดกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา มากกว่าร้ อยละ 50% อันเป็ นผลมาจากการวิจยั และ
วิเคราะห์ผ้ บู ริ โภคอย่างลึกซึ ้ง เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ตรงจุด ด้ วยการรังสรรค์โดนัทสดใหม่จากสาขาครั ว
ที่มีครอบคลุมอยูท่ วั่ ทังประเทศ
้
เพื่อเสิร์ฟความอร่อย สด ใหม่ ของโดนัทในทุกๆวัน
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินกิจการสิง่ ที่ มิสเตอร์ โดนัท ใส่ใจอยูเ่ สมอคือ “การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง”้ (Innovative
Donut) ซึง่ เน้ นถึงความคุ้มค่า โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกใจผู้บริ โภคออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ แคมเปญ
“ฮอต โดนัท” เพื่อเป็ นการตอกย ้าความสดใหม่ โดยมิสเตอร์ โดนัท มีครัวมากกว่า 200 สาขาทัว่ ประเทศ ทาให้ โดนัท ของร้ าน
สด ใหม่ อร่อย พร้ อมเสิร์ฟให้ กบั ลูกค้ า แคมเปญ “ซัมเมอร์ ฟรุ้ ตตี”้ การสร้ างสรรค์โดนัทในรู ปร่ างและรสชาติผลไม้ นานาชนิด
อาทิ ส้ ม แตงโม กล้ วย มังคุด ซึง่ ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคเป็ นจานวนมาก ด้ วยรูปลักษณ์และรสชาติที่แปลกใหม่ พร้ อมสื่อ
สนับสนุนทางการตลาดครบวงจร “พอน เดอ ริ ง ไลท์ 2” ต่อยอดโดนัทเพื่อสุขภาพที่ได้ รับการตอบรับดีเยี่ ยมจากลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วย พอน เดอ ริ ง ผสมธัญพืชและควินวั และลดความหวานด้ วยท็อปปิ ง้ สูตรน ้าตาลน้ อยกว่า 25% (เมื่อเทียบกับท็อป
ปิ ง้ สูตรปกติ) แต่ยงั คงความอร่ อย นุ่ม หนึบ ในแบบเฉพาะของพอน เดอ ริ ง และส่งท้ ายช่วงปลายปี กับ “โดนัท ไลน์ เฟรนด์”
ซึง่ เป็ นการสร้ างสรรค์โดนัทสุดน่ารัก ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ ยอดนิยมอย่าง ไลน์ เฟรนด์ ที่ยกขบวนความน่ารัก ทังหมี
้ บราวน์
โคนี่ และแซลลี่ ผสานกับรสชาติความอร่อยใหม่ นอกจากโดนัทแล้ ว ทางมิสเตอร์ โดนัทก็มีการพัฒนาเครื่ องดื่ม เพื่อตอบโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ าที่นิยมรับประทานกาแฟ โดยนาเสนอกาแฟสด Premium Blend เข้ มข้ น กลมกล่อม คุ้มค่า จากเมล็ด
กาแฟพรี เมี่ยม ชงด้ วยนมสดแท้ เสิร์ฟพร้ อมโปรโมชัน่ พิเศษที่ Mister Donut Café
ทังนี
้ ้ ทางมิสเตอร์ โดนัท ยังได้ มีการคานึงถึงการช่วยเหลือสังคม โดยได้ มีการจัดทาโดนัทหน้ าพิเศษในโครงการ
Power of Pink โดยรายได้ สว่ นหนึง่ จากการจาหน่ายมอบสมทบทุนโครงการ “บ้ านพิงพัก” สถานดูแลผู้ป่วยมะเร็ งระยะสุดท้ าย
ภายใต้ มลู นิธิมะเร็ งเต้ านมเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างสูง
สาหรับปี 2561 นี ้ มีการเปิ ดร้ านเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 21 สาขาทัว่ ประเทศ เพื่อให้ ครอบคลุม และเข้ าถึงผู้บริ โภคมาก
ยิ่งขึ ้น พร้ อมทังปรั
้ บเปลีย่ นรูปแบบร้ านให้ ดทู นั สมัยมากขึ ้น โดยมีร้านมิสเตอร์ โดนัท รวมทังสิ
้ ้น 357 สาขา ครอบคลุม กว่า 75
จังหวัดทัว่ ประเทศ ในด้ านการโฆษณายังคงเน้ นการทาการตลาดทัง้ Above the line และ Below the line โดยในปี นี ้พร้ อม
มุง่ เน้ น Digital Media เพื่อเข้ าถึงใจผู้บริ โภคด้ วยการสือ่ สารผ่านช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้ ข่าวสาร, โปรโมชัน่ และ
พร้ อมเข้ าถึงใจผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วทันกระแสของโลก Social Network อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ มิสเตอร์ โดนัท ยังเน้ น
การพัฒนาเว็ปไซต์ www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้ แก่ Facebook (Mister Donut Thailand), Line
Official account, Twitter หรื อ Instagram อย่างต่อเนื่อง เพื่อครองความเป็ นที่หนึ่งในใจผู้บริ โภค และความจงรักภักดีต่อแบ
รนด์ (Brand Loyalty) นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ า มิสเตอร์ โดนัท ได้ มีการจัดโปรโมชั่นร่ วมกับพันธมิตรต่างๆ
นับเป็ นการตอกย ้าการรับรู้แบรนด์ของผู้บริ โภคให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
2)

เคเอฟซี (KFC)
เคเอฟซี หนึง่ ในแบรนด์ร้านอาหารบริ การด่วนที่ใหญ่ที่สดุ และได้ รับความนิยมทัว่ โลก ก่อตังโดยผู
้
้ พนั ฮาร์ แลนด์ แซน
เดอร์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมัน่ ในการปรุ ง และมอบเมนูไก่ทอดรสชาติอร่ อยและมีเอกลักษณ์ คุณภาพเยี่ยม แก่
ลูกค้ าผู้ชื่นชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้ านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตังขึ
้ ้นในปี 2528 ที่ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ลาดพร้ าว ปั จจุบนั
มีร้านเคเอฟซี 700 สาขาทัว่ ประเทศ (ณ ธันวาคม 2561) บริ หารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริ ษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด และบริ หารร้ านเคเอฟซีโดยแฟรนไซส์ซี่จานวน 3 ราย โดย บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป
จากัด ซึง่ เป็ นพันธมิตรผู้นาเข้ าแบรนด์เคเอฟซีมายังประเทศไทยเป็ นรายแรก ร้ านเคเอฟซีภายใต้ การบริ หารและดาเนินการของ
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บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้ ขยายสาขาไปทัว่ ภูมิภาคของประเทศ โดยปั จจุบนั มีร้านเคเอฟซีในเครื อกว่า 258
สาขาในประเทศไทย (*ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)
สาหรับแบรนด์เคเอฟซีในประเทศไทยนัน้ นับเป็ นแบรนด์อนั ดับหนึ่งในธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนมายาวนาน เคเอฟซีมีการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริ ษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด เร่ งขยายการเติบโตด้ วยการเดินหน้ าเปิ ดสาขา
ถึง 22 สาขา แบ่งเป็ นรู ปแบบร้ านเคเอฟซีทวั่ ไป 19 สาขา เดลโก้ 1 สาขา และร้ านแบบไดร์ ฟทรู 2 สาขา นอกจากนี ้ ยังได้ ม่งุ
พัฒนาระบบการดาเนินงานในร้ าน ทังด้
้ านบุคลากร และด้ านเทคโนโลยี โดยคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริ การ
นอกจากนี ้มีอตั ราการเติบโตของยอดขายเทียบกับปี ที่แล้ ว 10.2%
แบรนด์เคเอฟซียงั เป็ นที่ยอมรับด้ วยการได้ รับรางวัลต่างๆ มากมาย ในปี 2561 ได้ แก่
รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในกลุม่ ร้ านอาหารบริ การด่วน จัดอันดับโดยนิตยสาร Marketeer และ Brandage
รางวัล The Most Brand Engagement on Social Media ในกลุม่ Food Retail จาก Thailand’s Zocial Award
2018
รางวัล Best CSR Awards – Gold level โดย AMCHAM
ติดอันดับ 10 แบรนด์ยอดนิยม (WOM) ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สดุ ในกลุ่ม Gen Me (อายุ 18-34 ปี ) ของไทยโดย
YouGov
ได้ รับการจัดอันดับเป็ นที่ 1 ในกลุม่ Heavy Food จากการจัดลาดับของ Food Tracker
เคเอฟซีคงความมุง่ มัน่ ในการคิดค้ นและนาเสนอเมนูอาหารใหม่ๆ อันเป็ นเอกลักษณ์ ที่มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานระดับโลก พร้ อมพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพื่อมอบประสบการณ์การให้ บริ การอันอบอุ่นและดีที่สดุ ให้ กับ
ลูกค้ าทังในร้
้ านและบริ การเดลิเวอรี่ ผ่านระบบ call center 1150 และเว็บไซต์ www.kfc.co.th (ติดตามข้ อมูลข่าวสารของเค
เอฟซีประเทศไทยเพิ่มเติมได้ ที่ www.kfcthailand.com)
3)

อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s)
ผู้นา ตลาด ซอฟท์ เพรทเซล (Soft Pretzel)ในประเทศไทย ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างแข็งแกร่ ง
ภายใต้ แนวคิด “Freshly Baked” อานตี ้ แอนส์ มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 163 สาขา โดยมีการขยายออกไปในหัวเมืองใหญ่ๆใน
ต่างจังหวัด และกลุม่ ของโรงพยาบาลมากขึ ้น
อานตี ้ แอนส์ มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุม่ อาทิ โฮลี่ ชีส เพรทเซล
(Holy Cheese Pretzel) คาโบนาร่า แฮม ชีส เพรทเซล (Carbonara Ham Cheese Pretzel) , และ วีว่า เม็กซิกนั เพรทเซล ด็
อก (Viva Mexican Pretzel Dog) ซึ่งเป็ น เพรทเซล ที่มีสว่ นผสมของไก่สบั ปรุ งรส ,แฮมไก่, ไส้ กรอกไก่บาร์ บีคิว และ ชีสแท้
นาเข้ า เอาใจคนรั กชี ส รวมถึงเครื่ องดื่มเมนูสุ ขภาพ ปั่ นสดใหม่ แก้ วต่อแก้ วเช่น บลูแองเจิ ล เลมอนเนด (Blue Angel
Lemonade) และเครื่ องดื่ม Dutch Ice ปั่ นเป็ นเกล็ดน ้าแข็งสีสนั สดใน ไอซี่ วีวา่ (Icy Viva)
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา อานตี ้ แอนส์ ก้ าวเข้ าสูป่ ี ที่ 20 ภายใต้ ธีม Auntie Anne’s 20th anniversary live young..
เติมเต็ม ความสุข ของคุณทุกช่วงเวลาที่ อานตี ้ แอนส์
ในปี 2560 Auntie Anne’s การันตีความเป็ นแบรนด์แฟรนไชส์ระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิด้วยการคว้ ารางวัล
‘Franchisee of the Year’ จาก FOCUS Brands International รางวัลใหญ่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบให้ กบั สุดยอดเเบ
รนด์แฟรนไชส์ที่โดดเด่นที่สดุ ในเเต่ละปี โดยพิจารณาจากหลายปั จจัย อาทิ การเติบโตของยอดขาย, การกระจายสาขา, การ
รักษามาตรฐานของระบบปฏิบตั ิการหน้ าร้ าน และการนาเสนอโปรดักส์ใหม่ๆ สม่าเสมอ โดย อานตี ้ แอนส์ ประเทศไทย ได้
คะแนนเป็ นอันดับ 1 จาก 52 ประเทศ และกว่า 5,000 สาขาทัว่ โลก
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ยังมีการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ ้น เช่น delivery, catering พร้ อมทังการโฆษณา
้
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้ า , การ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับกลุม่ สมาชิกเพื่อสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ ทังนี
้ ้ แบรนด์อานตี ้ แอนส์ ได้ รับการยอมรับเป็ น
อันดับที่ 8 จากการจัดลาดับของ Food Tracker ในหมวดอาหารทานเล่น
4)

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
เปปเปอร์ ลันช์ ร้ านอาหารสเต็กจานร้ อน สไตล์ญี่ปนุ่ ในปี 2561 เปปเปอร์ ลนั ช์ มีจานวนร้ านสาขาทังสิ
้ ้น 39 สาขา
โดยมีการเปิ ดร้ านใหม่ในรู ปแบบ Express Plus ซึ่งเปิ ดบริ การไปแล้ ว 2 สาขา คือที่โรบินสันราชบุรี และ อาคารจอดรถ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็ นรูปแบบใหม่ที่นาเสนอรูปแบบร้ านที่เรี ยบง่าย และเมนูในราคาที่ประหยัดกว่า
รูปแบบร้ าน Restaurant ปั จจุบนั เพื่อให้ สามารถขยายสาขาในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายใหม่ๆ ในส่วนของเมนูในปี ที่ผ่านมา เปป
เปอร์ ลันช์ มีการปรับเพิ่มเมนูอาหารทานเล่นอย่างต่อเนื่อง เช่น เฟรนช์ฟราย , Onion Ring, ซุปเห็ด เป็ นต้ น พร้ อมทังมี
้ การนา
เสนเมนูใหม่ๆ อาทิ ข้ าวเปปเปอร์ จมั โบ้ หมู, พาสต้ าซอสไข่เค็ม, พาสต้ าเบคอนพริ กแห้ ง และเม็กซิกนั บาร์ บีคิว ซึ่งได้ รับการ
ตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้ า และเรี ยกร้ องให้ นาเมนูกลับมาอีก หลังจบแคมเปญ
ในส่วนของคุณภาพสินค้ า เปปเปอร์ ลันช์ ยังคงเน้ นย ้าคุณภาพของเมนูหลัก คือข้ าวเปปเปอร์ เนื ้อ โดยยังคงใช้ เนื ้อวัว
คุณภาพเยี่ยม เลี ้ยงด้ วยข้ าวโพด นาเข้ า 100% จากอเมริ กา ทาให้ ได้ เมนูข้าวเปปเปอร์ เนื ้อที่หอม อร่ อย ได้ อรรถรสที่ดีเยี่ยม
จากเนื ้อวัว และในส่วนของพรี เมี่ยมสเต็ก ซึ่งเป็ นเนื ้อนาเข้ าจากออสเตรเลีย ก็เป็ นอีกเมนูที่สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
เปปเปอร์ ลันช์ ที่เป็ นแฟนพันธุ์แท้ ของเมนูเนื ้อวัว อย่างต่อเนื่องตลอดมา
นอกจากนัน้ เปปเปอร์ ลันช์ ยังได้ ตอกย ้าความเป็ นแบรนด์ที่สง่ มอบอาหารคุณภาพเยี่ยม ในราคาที่ค้ มุ ค่า ซึ่งตอบ
โจทย์กลุ่มลูกค้ า วัยรุ่ น และวัยทางานตอนต้ น อย่างต่อเนื่อง ด้ วยโปรโมชั่นสาหรับนักเรี ยน ในชุด “Student Meal” และ
โปรโมชัน่ สาหรับวัยทางาน “Happy Time” และเมนูโปรโมชัน่ เมนูใหม่ๆในปี 2562 นี ้อีกมากมาย อร่ อยใหม่ลา่ สุดของข้ าวแกง
กะหรี่ ญี่ปนจานร้
ุ่
อนที่มีให้ เลือกถึง 4 เมนู ข้ าวแกงกะหรี่ เนื ้อ U.S.และไข่, ข้ าวแกงกะหรี่ แฮมเบิร์กและไข่, ข้ าวแกงกะหรี่ ไก่
และไข่, ข้ าวแกงกะหรี่ หมูและไข่
ในส่วนของการสร้ างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ แบรนด์ ก็ได้ มีการทาอย่างต่อเนื่องผ่านการร่ วมโปรโมชั่นกับ
พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ, การทากิจกรรมกับลูกค้ าผ่านทางเฟสบุ๊ค , การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดปี
ส่งผลให้ แบรนด์เปปเปอร์ ลันช์ ได้ รับการยอมรับเป็ นอันดับที่ 8 จากการจัดลาดับของ Food Tracker ในกลุม่ HEAVY FOOD
5)

ชาบูตง (Chabuton)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด เปิ ดตัวแบรนด์ ชาบูตง (CHABUTON) "ราเมนต้ นตารับจากญี่ปนุ่ " เจ้ าแรก
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยราเมนสุดอร่ อยนี ้มีต้นกาเนิดจาก มร. ยาสุจิ โมริ ซึมิ เชฟราเมนชื่อ
ดังที่บรรจงเสิร์ฟราเมนทุกชามด้ วยสุดยอดแห่งคุณภาพ และความอร่ อย จนได้ รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี ย้ น
(TV Champion) และยังเป็ นราเมนเจ้ าแรกและเจ้ าเดียวที่ได้ รับเกียรติตีพิมพ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN
Guide LA. ซึง่ เป็ นนิตยสารแนะนาแหล่งท่องเที่ยว ที่นิยมมากในสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ มร. ยาสุจิ โมริ ซึมิ ยังได้ สมญานาม
ว่า “ผู้เป็ นเลิศ ทางด้ านการทาราเมน” จากงาน 8th Tokyo One Week Ramen Grand Prize, แบรนด์ชาบูตง ราเมน ได้ รับ
การยอมรับเป็ นอันดับที่ 7 จากการจัดลาดับของ Food Tracker ในหมวดอาหารญี่ปนุ่
ชาบูตง ราเมน พร้ อมเสิร์ฟเมนูราเมนต้ นตารับให้ เลือกลิ ้มลองถึง 6 แบบ คือ ทงคตสึ ราเมน (Tonkotsu Ramen)
ที่สดุ ของความอร่อย “เข้ มข้ นขันเทพ”
้
เพราะมีเอกลักษณ์อยูท่ ี่ความเข้ มข้ นถึงรสชาติของน ้าซุปทงคตสึ ซึง่ ก็คือน ้าซุปกระดูกหมู
ที่เคี่ยวจนเปื่ อยนานกว่า 16 ชม. ตามสูตรดังเดิ
้ มชาบูยาขนานแท้ , ชิโอะ ทงคัตสึ ราเมน (Shio Tonkatsu Ramen) ที่สดุ ของ
ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 44

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ความอร่อย “กลมกล่อมขันเทพ”
้
ได้ ผสมผสานความอร่อยของส่วนผสมชันเยี
้ ่ยมเอาไว้ ในชามเดียว ระหว่างน ้าซุปกระดูกหมูกบั
เกลือสูตรพิเศษ ที่ได้ นามาเคี่ยวรวมกันจนได้ รสชาติที่กลมกล่อมนุ่มนวล อร่ อย, คัตสึ โอะ ราเมน (Katsu-O-Bushi Ramen)
ที่สดุ ของความอร่ อย “สุขภาพดีขนเทพ”
ั้
เพราะมีทีเด็ดอยู่ที่น ้าซุปปลาแห้ ง ซึ่งให้ คณ
ุ ค่าทางสารอาหารกับร่ างกาย (คนญี่ปนุ่
นิยมกินกันมาก) อีกทังความหอมของปลาแห้
้
งยังทาให้ มื ้อราเมนของคุณอร่อยมากขึ ้นไปอีก, โยรูตง ราเมน (Yoruton Ramen)
ที่สดุ ของความอร่ อย “หอมขันเทพ”
้
ราเมนแท้ ๆ น ้าซุปต้ องหอม อย่าง โยรู ตง ราเมน ที่เพิ่มความหอมด้ วยกระเทียมสับผัด
เครื่ องเทศและพริ กไทยดา ทาให้ ได้ ราเมนที่อร่ อยครบรสและมีความหอม แตกต่างไม่เหมือนที่อื่นๆ , โชยุ ราเมน (Shoyu
Ramen) ที่สดุ ของความอร่ อย“ละมุนขันเทพ”
้
อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจาร้ าน มีจุดเด่นอยู่ที่น ้าซุปซอสโชยุ ที่มีความเข้ มข้ น
อร่อย ละมุนลิ ้น, ต้ มยากุ้ง ราเมน (Tom Yum Kung Ramen) ที่สดุ ของความอร่ อย “แซ่บขันเทพ”
้
ราเมนสูตรเด็ดที่ผสมผสาน
ราเมนสไตล์โตเกียวกับความแซ่บจัดจ้ านแบบไทยๆที่เข้ ากันได้ อย่างลงตัว และเพิ่มความอร่อยจัดเต็มด้ วยกุ้งลายเสือ เนื ้อแน่น
ตัวโต นอกจากนี ้ ยังมีท็อปปิ ง้ หลากชนิดที่ให้ เลือกทานคูก่ บั ราเมน
ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การ 17 สาขา โดย 16 สาขาอยูใ่ นกรุงเทพฯ และ และอีก 1 สาขาอยูท่ ี่ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม่ โดยคาดว่าในปี 2562 จะขยายสาขาไปตามศูนย์การค้ า และแหล่งธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ ทกุ คนได้ ลิ ้มลองราเมนต้ น
ตารับจากญี่ปนุ่

6)

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery)
โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ไอศกรี ม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์ พรี เมี่ยมรายแรกของอเมริ กา ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทังรสชาติ
้
เข้ มข้ นสไตล์อเมริ กนั และลีลาการเสิร์ฟไอศกรี มที่ไม่เหมือนใคร ทาให้ ประสบความสาเร็ จอย่าง
งดงามสร้ างชื่อเสียงไปทัว่ โลก ทางบริ ษัทฯ ได้ นา โคล สโตน ครี มเมอรี่ มาเปิ ดสาขาแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2553 ที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ สาหรับปี 2561 นี ้โคล สโตน ครี มเมอรี่ มีสาขารวมทังสิ
้ ้น 18 สาขา และมีแผนจะขยายสาขา
ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ ้น พร้ อมทัง้ ได้ วางกลยุทธ์ หลายด้ าน ทังในการพั
้
ฒนาแบรนด์ และด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ าที่หลากหลายมากขึ ้น และอิงกับกระแสในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเทศกาลแห่งความรัก ,
เทศกาลมะม่วง, เทศกาลกินเจ และเทศกาลคริ สต์มาส เฉลิมฉลองปี ใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้ าในแบบที่สามารถเข้ าถึง
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ มากขึ ้น ที่จะทาให้ การสัง่ ไอศกรี มที่โคล สโตน ครี มเมอรี่ ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป นอกจากนี ้ยัง มีการ
พัฒนาสินค้ าในรู ปแบบ โคนไอศกรี ม (Cone) ,ไอศกรี มซันเด ( Sundae) ในราคาที่ค้ มุ ค่ากับผู้บริ โภคโดยมุ่งหวังให้ เกิดการ
ทดลองจากกลุม่ ลูกค้ าใหม่ที่ยงั ไม่เคยทดลองเข้ ามาทดลอง พร้ อมกันนี ้แบรนด์ได้ จดั ทาเมนูในการแนะนาลูกค้ า เพื่อให้ ง่ายต่อ
สัง่ สินค้ าหน้ าตาสินค้ าสวยงามมากยิ่งขึ ้น เน้ นโชว์ราคาที่ถกู ลง แต่คณ
ุ ภาพของสินค้ ายังคงไว้ ซงึ่ มาตรฐานที่ดีเช่นเดิม เพื่อเป็ น
การดึงดูดลูกค้ า และปรับให้ เข้ ากับไลฟ์ สไตล์ของคนในปั จจุบนั ขณะเดียวกัน ก็ได้ มีการปรับกลยุทธ์ ในการเข้ าถึงผู้บริ โภคมาก
ขึ ้นเพื่อสร้ างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออกบูธ (Booth) ในตึกสถานที่ทางาน (Office Buildings) ต่างๆ ที่มีพนักงาน
จานวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special Events) เช่น งานรับปริ ญญาของมหาวิทยาลัยหลักๆทังของรั
้
ฐ และเอกชน
เป็ นต้ น ซึง่ กลยุทธ์ทงหมดที
ั้
่กล่าวมานี ้ คาดว่าจะสามารถผลักดันยอดขาย และทาให้ แบรนด์ โคล สโตน ครี มเมอรี เป็ นที่ร้ ู จกั
และชื่นชอบในรสชาติหลังเกิดการทดลอง และสามารถเพิ่มจานวนลูกค้ าให้ กบั แบรนด์ อย่างมาก ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้ า นอกจากนี ้ยังเน้ นการทาการตลาดผ่าน Social Network Marketing โดยผ่านเพจของแบรนด์เอง รวมถึง Blogger และ
Influencer ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ กับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายต่อไป ทังนี
้ ้ แบรนด์ โคล สโตน ครี มเมอรี่ ได้ รับการยอมรับเป็ น
อันดับที่ 8 จากการจัดลาดับของ Food Tracker ในหมวดอาหารทานเล่น
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
7)

เดอะ เทอเรส (The Terrace)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้ ทาการซื ้อลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า “เดอะ เทอเรส” มาบริ หารงาน
ภายใต้ CRG ในปี 2553 ซึ่งมีสาขาทังสิ
้ ้น 6 สาขาภายในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล โดย CRG ได้ มีการพัฒนาแบรนด์ ด้ วย
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ , โลโก้ , ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต้ แนวคิด “Feel the Greenery” (สัมผัส
ความรู้สกึ แห่งโลกสีเขียว)
ในปี 2559 แม้ ประเทศไทยจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ซบเซา ทังผลกระทบจากปั
้
ญหาเศรษฐกิจการเมือง และ
สังคมทังภายในประเทศ
้
และภายนอกประเทศ ในส่วนของแบรนด์ The Terrace ยังคงมีการเติบโตของรายได้ จากการ
ให้ บริ การมากกว่าปี ที่ผ่านมา ในอัตราร้ อยละ 1.5 % รวมจานวนร้ านที่บริ หาร และเปิ ดให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 18 สาขา ที่
ให้ บริ การแบบ Full Service ตลอดจน มีซ้ ุมอาหารไทยที่เปิ ดให้ บริ การใน Food Loft ภายในห้ างเซ็นทรัลชิดลม และ เซน อีก
ทัง้ ยังมีบริ การซุ้มจาหน่าย Snack เปิ ดให้ บริ การที่ Aqua Park สวนน ้า เซ็นทรัล บางนา ด้ วยบริ การอาหารปรุงสดใหม่
ในปี ปั จจุบนั 2562 เดอะเทอเรส ได้ ปรับเปลีย่ นและพัฒนาแบรนด์ให้ ตรงคอนเซ็ป เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่ชื่นชอบอาหาร
ไทย และ ขนมไทย รสชาติไทยแท้ ภายใต้ แนวคิด “The Terrace Touch of Thai”สัมผัสมรดกไทยผ่านวัฒนธรรมการกิน
อาหารเครื่ องคาว-หวาน โดยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่นกว่า 40 ปี ปั จจุบนั เปิ ดบริ การรวมทังสิ
้ ้น 15 สาขา
เดอะเทอเรส ยังคงขยายการขายแบบต่อเนื่องด้ วยการเพิ่มช่องทาง Delivery , Aggregator และ Catering พร้ อมทัง้
เน้ นย ้าการขาย Take Away และ Take Me Home อย่างต่อเนื่อง
8)

โยชิโนยะ (Yoshinoya)
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด เปิ ดตัวแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว โยชิโนยะ “สุดยอดต้ นตาหรับข้ าวหน้ าเนื ้อและข้ าวหน้ าญี่ปน”
ุ่ โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้ าเนื ้อหรื อที่
รู้จกั กัน “กิวด้ ง” ซึง่ เป็ นข้ าวหน้ าเนื ้อที่เก่าแก่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ถือกาเนิดขึ ้นมาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ. 1899 ในปั จจุบนั มี
สาขาทัว่ โลกมากกว่า 1,700 สาขา ใน 11 ประเทศ คือ ญี่ปน,
ุ่ อเมริ กา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ , ฟิ ลิปปิ นส์, จีน, ไต้ หวัน, ฮ่องกง,
กัมพูชา, มาลาเซีย และประเทศไทย ในปี 2560, แบรนด์โยชิโนยะได้ รับการยอมรับเป็ นอันดับที่ 8 จากการจัดลาดับของ
Food Tracker ในหมวดอาหารญี่ปนุ่ ปั จจุบนั ร้ านโยชิโนยะเปิ ดให้ บริ การ 20 สาขา โดย 19 สาขาอยู่ในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล และอีก 1 สาขาอยูท่ ี่ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ได้ มีการนาเสนอเมนูตา่ งๆด้ วยวัตถุดิบคุณภาพ ทัง้
เนื ้อวัวนาเข้ าจากสหรัฐอเมริ กา (US Beef) และวัตถุดิบเกรดพรี เมี่ยม พร้ อมเมนูแนะนาที่หลากหลายยิ่งขึ ้น เช่น เมนูอดุ ้ ง
(Udon) ข้ าวแกงกะหรี่ (Curry Rice) เมนู สุกี ้นาเบะ (Suki Nabe) และ สุกี ้กิมจินาเบะ (Suki Kimji Nabe) เพื่อตอบสนอง
รสชาติของผู้บริ โภคชาวไทย ตลอดจนการจัดเมนูชุดโปรโมชัน่ ต่างๆที่เน้ นความคุ้มค่า และเพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เกิดการทดลอง
นอกจากนี ้ โยชิโนยะได้ จดั ให้ มีการบริ การจัดส่งนอกสถานที่ (Delivery Service) เพื่อบริ การเพิ่มความสะดวกสบายให้ กับ
ลูกค้ ามากขึ ้น
9)

โอโตยะ (Ootoya)
โอโตยะเป็ นแบรนด์อาหารญี่ปนในระดั
ุ่
บพรี เมี่ยมภายใต้ แนวคิด Japanese Home Cooking Style Restaurant
(อาหารญี่ ปนสไตล์
ุ่
โฮมเมด) ที่มีปรัชญาในการดาเนินงาน คือ เรามุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ ทุกคนมีสขุ ภาพจิตและร่ างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่านการนาเสนออาหารและบริ ก ารที่ดี เพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและเพื่อการพัฒนามนุษยชาติ
ส่วนรวม โอโตยะมีสาขาในญี่ปนมากกว่
ุ่
า 350 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า 90 สาขา เช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ไต้ หวัน จีน อเมริ กา ในปี 2561 โอโตยะได้ มีการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) และเมนูตามฤดูกาล (Seasonal
Menu) โดยเพิ่มเมนูใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย แต่ยงั คงรักษามาตรฐานและรสชาติแบบญี่ปนุ่ เพื่อตอกย ้าความเป็ น
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ร้ านอาหารญี่ปนที
ุ่ ่มีความเป็ นญี่ปนแท้
ุ่ ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสือ่ สารถึงกลุม่ ผู้บริ โภคของ
แบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาดิจิตอล และโซเชียล มีเดีย
การทากิจกรรมร่ วมกับพันธมิตรรายใหญ่ต่าง ๆ อาทิ แคมเปญใหญ่ ร่ วมกับ กลุม่ ธนาคาร และ เดอะวัน การ์ ด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขวางครอบคลุมยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีแผนงานที่จะขยายร้ านอาหารเพิ่มทังในกรุ
้
งเทพและ
เมืองใหญ่เพื่อเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ ามากขึ ้นด้ วย ปั จจุบนั ร้ านโอโตยะในประเทศไทยมีสาขารวมทังหมด
้
43 สาขา และยังมีแผน
ขยายสาขาบริ การส่งอาหารถึงบ้ าน (Home Delivery) อาหารสาหรับจัดเลี ้ยง (Catering) ให้ ครอบคลุมทังในเขตกรุ
้
งเทพและ
ต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ให้ มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ แบรนด์ OOTOYA ได้ รับการยอมรับเป็ นอันดับที่ 5 จากการจัดลาดับของ Food Tracker ในหมวดอาหารญี่ ปุ่น
นอกจากนี ้มีอตั ราการเติบโตของยอดขายเทียบกับปี ที่แล้ ว 9.8% และ อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม 5.7%
10)

เทนยะ (Tenya)
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของตลาดและผู้บริ โภคอาหารญี่ปนุ่ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้
สิทธิ์แต่ผ้ เู ดียวในการนาแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญี่ปนเข้
ุ่ ามาบริ การผู้บริ โภคชาวไทยโดยเปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที่ เซ็นทรัล
พลาซ่า บางนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เทนยะเป็ นผู้นาในตลาดด้ านอาหารประเภทข้ าวหน้ าเทมปุระ (Tendon) และเป็ น
แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึง่ จากประเทศญี่ปนุ่ ปั จจุบนั มีสาขากว่า 216 สาขาในโตเกียวและจังหวัดใกล้ เคียง
จุดเด่นของเทนยะอยูท่ ี่คณ
ุ ภาพของวัตถุดิบที่คดั สรรมาอย่างดี กรรมวิธีการปรุงและการทอดสดใหม่ ที่มีมาตรฐาน นอกจากนี ้
เทนยะ ยังมีการนาเข้ าวัตถุดิบหลักจากประเทศญี่ปนุ่ เพื่อส่งมอบรสชาติแบบต้ นตารับแท้ อาทิ เช่น เส้ นอุด้ง เส้ นโซบะ หอย
เชลล์ รวมถึง ซอสทาเระ สูตรลับจากโตเกียว ที่ทาให้ ข้าวหน้ าเทมปุระของเทนยะอร่อย แตกต่างเหนือใคร
เทนยะเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในญี่ปนุ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียว ในเรื่ อง “เทนด้ ง” หรื อข้ าวหน้ าเทมปุระ และจากการใช้
วัตถุดิบชันเยี
้ ่ยม ทาให้ เทมปุระมีความสด กรอบอร่อย ทาให้ เทนยะมียอดขายเป็ นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปนุ่ ใน segment ของ
ข้ าวหน้ าเทมปุระ นอกจากนี ้มีอตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม 6.1%
เทนยะ ประเทศไทย ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 8 สาขา ที่เซ็นทรัล พลาซาบางนา, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, สยามสแควร์ วัน
, เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9, เกตเวย์ เอกมัย, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า, จามจุรี สแควร์ และจะมี
แผนในการเปิ ดร้ านเพิ่มในปี 2562 อย่างต่อเนื่องต่อไป
11)

คัตสึยะ (Katsuya)
ในปี นี ้ ทางบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ได้ ทาการแนะนาแบรนด์อาหารญี่ปนใหม่
ุ่
แก่ผ้ บู ริ โภค โดยได้ รับ
สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสาหรับแบรนด์ “คัตสึยะ” No.1 ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง ยอดนิยมจากประเทศญี่ปนุ่ คัตสึยะเป็ นร้ านทงคัตสึ
/ คัตสึด้ง หมูทอดสไตล์ญี่ปนุ่ ที่เป็ นผู้นาในร้ านประเภทบริ การด่วนในประเทศญี่ปนุ่ การันตีด้วยจานวนมากกว่า 400 สาขาทัว่
ประเทศญี่ปนและทั
ุ่
ว่ โลก
คัตสึยะเปิ ดสาขาแรกในประเทศไทยที่ สาขาสยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม 2557 และขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
24 สาขา (ข้ อมูล ธ.ค. 61) ด้ วยกระแสความนิยมอาหารญี่ปนที
ุ่ ่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปี ละ
15%-20% นัน้ เชื่อว่า คัตสึยะ จะเป็ นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์ สไตล์ ทังกลุ
้ ม่ นักเรี ยน นักศึกษา วัยทางานตอนต้ น และกลุม่
ครอบครัว โดย คัตสึยะ จะมีจุดเด่นเรื่ องความคุ้มค่า (Value for Money) อิ่มอร่ อย ในราคาที่ค้ มุ ค่า ด้ วยวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ
และกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถนั เพื่อให้ เสิร์ฟเมนูทงคัตสึ, คัตสึด้ง และข้ าวแกงกะหรี่ รสเลิศ ในราคาที่ค้ มุ ค่า และส่งตรงความ
อร่อยแบบรสชาติแท้ ๆจากต้ นตารับประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ มีเมนูแนะนา คือ สลัดเพื่อสุขภาพ เช่น สลัดเห็ดชิตาเกะพันผัก
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โขม อาหารทานเล่นยอดนิยม เช่น ชีสซี่ สติ๊ก, เกี๊ยวซ่า และที่สาคัญของหวานน่า ลองคือ ไอศกรี มชาเขียวพร้ อมท็อฟฟี่ ถัว่ แดง
โดยมีอตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม 4%
2.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
CRG ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิต และจาหน่ายอาหาร ผ่านรู ปแบบของสาขาจานวนมากกว่า 960 แห่ง ทาให้ ไม่
สามารถวัด กาลังการผลิตได้ โดยตรง ดังนัน้ กาลังการผลิตรวม จึง ขึน้ อยู่กับยอดขายหรื อปริ มาณของลูกค้ า ที่เ ข้ ามาซื อ้
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี
วัตถุดิบและแหล่งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของ CRG แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ ไก่สด ผัก ผลไม้ มันฝรั่งแช่แข็ง ไก่แปรรู ปแช่แข็ง ชีส ไส้ กรอก ผักแช่แข็ง
อาหารทะเลเป็ นต้ น
วัตถุดิบอื่น ๆ ได้ แก่ แป้ง เครื่ องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรูป กาแฟ น ้าตาล บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น
ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้ แก่ ไก่สด ไส้ กรอก แป้ง น ้ามันปาล์ม ข้ าวสาร ครี มสด ผัก ผลไม้ น ้าตาล ส่วนประกอบที่
ใช้ แต่งหน้ าไอศกรี ม (Topping) สินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 92.2 ของวัตถุดิบ
ทังหมดโดยประมาณ
้
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยนาเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง มันบด
เนื ้อวัวนาเข้ า เครื่ องเทศ เนยแข็ง เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 7.8 โดยประมาณ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันสาหรั บทอด ฟิ ลลิ่ง และ ช็ อคโกแลตโค้ ทติง้ ซึ่งสัง่ ซือ้ จากผู้ผลิต
ภายในประเทศ
2. KFC: มีวตั ถุดิบหลักคือ ไก่สด ไก่แปรรู ป แป้งและน ้ามันสาหรับทอด ซึ่งสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศหลายราย
ส่วนวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าจะประกอบไปด้ วย เครื่ องเทศ และมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง ตามสูตรและมาตรฐานเฉพาะของ
KFC
3. Auntie Anne’s: มีวตั ถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซึ่งต้ องซื ้อตรงจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริ กาและบางส่วน
จากผู้ผลิตภายในประเทศ
4. Pepper Lunch: มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อ หมู ไก่ ปลาสด ข้ าว ซอส สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนื ้อวัว ปลา
และเครื่ องปรุงรสบางประเภทต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ
5. Cold Stone Creamery: มีวตั ถุดิบหลักคือไอศกรี ม ซึ่งสัง่ ผลิตจากโรงงานในเครื อ (CRGM) โดยวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตนัน้ ต้ องนาเข้ าจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้ เป็ นไปตามสูตรมาตรฐานของแบรนด์ Cold
Stone Creamery
6. Chabuton: มีวตั ถุดิบหลักคือ เส้ นบะหมี่ และ หมูชาชู สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของน ้าซุปสัง่ ซื ้อหัวเชื ้อ
จากเจ้ าของแฟรนไชส์ในญี่ปนุ่
7. The Terrace: มีวตั ถุดิบหลักคือ ข้ าว เนื ้อ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ น ้ามันพืช สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตหลายรายใน
ประเทศไทย
8. Yoshinoya: มีวตั ถุดิบหลักคือเนื ้อวัวชนิดพิเศษ ซึ่งต้ องนาเข้ าจากสหรัฐอเมริ กา ส่วนข้ าว เนื ้อหมู ไก่และผักชนิด
ต่างๆสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ
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9. Ootoya: มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้ องนาเข้ าจากเจ้ าของแฟรนไชส์ใน
ญี่ปนุ่
10. Tenya: มีวตั ถุดิบหลักคือ กุ้ง สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุ งรสสูตรเฉพาะต้ องนาเข้ าจากผู้ผลิตใน
ญี่ปนุ่
11. Katsuya: มีวตั ถุดิบหลักคือ หมู ไก่ กุ้ง สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ซอสปรุ งรสสูตรเฉพาะต้ องนาเข้ าจากผู้ผลิต
ในญี่ปนุ่
คลังสินค้ าและการจัดส่งวัตถุดิบ
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) มีการจัดวางระบบจัดการคลังสินค้ า และการกระจายสินค้ าและวัตถุดิบ
เข้ าสูส่ าขาต่างๆทัว่ ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ได้ รับการ Audit จาก NSF ซึ่งเป็ นสถาบันที่
ได้ รับการยอมรับในระดับโลก โดยสินค้ าที่ทาง CRG บริ หารจัดการดูแล แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. วัตถุดิบทัว่ ไปในอุณหภูมิปรกติ (Dry goods)
2. วัตถุดิบแช่เย็น (Chilled)
3. วัตถุดิบแช่แข็ง (Frozen)
โดยการบริ หารจัดการคลังสินค้ าจะประกอบด้ วยศูนย์การกระจายสินค้ า 2 แห่ง ซึ่งการบริ หารการจัดการสินค้ านี ้ จะถูก
ควบคุมโดยระบบการจัดการคลังสินค้ า (Warehouse Management System : WMS) เพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆ ตังแต่
้
กระบวนการรับสินค้ า (Receiving) การจัดเก็บสินค้ า (Put away) การจัดและการเติมสินค้ า (Picking & Replenishment) เพื่อ
เตรี ยมการจัดส่งไปยังร้ านสาขาต่างๆทัว่ ประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ WMS จะช่วยควบคุมกระบวนการจ่าย
สินค้ าทังแบบ
้
FIFO (First in, first out) และ FEFO (First expired, first out) ช่วยในการควบคุมอายุสนิ ค้ า และปริ มาณสต็อก
สินค้ าคงคลังให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ มีปริ มาณสินค้ าเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้ องการของร้ านสาขาได้
ทังนี
้ ้ยังรวมถึงระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability System) เมื่อพบสินค้ าที่มีปัญหา ให้ สามารถเรี ยกคืนได้ อย่าง
ถูกต้ อง แม่นยา และรวดเร็ ว
ส่วนระบบการจัดการขนส่งสินค้ า การกระจายสินค้ าและวัตดุดิบเข้ าสูส่ าขาต่างๆ จะถูกควบคุมโดยระบบการจัดการการ
ขนส่ง (Transportation Management System : TMS) เพื่อบริ หารการจัดส่งสินค้ าจากต้ นทางไปยังปลายทางได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพเชื่อถือได้ และค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในการขนส่งสินค้ าสูงสุด โดยระบบจะเลือกใช้ ประเภทของรถ
และขนาดของรถให้ เหมาะสมกับปริ มาณสินค้ าและสถานที่ที่จดั ส่งสินค้ าปลายทาง และมีการรี วิว และ optimize เส้ นทางการ
จัดส่งเป็ นรายไตรมาสเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และมีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดส่งสินค้ าให้ ต่าที่สดุ
การผลิต
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) วางขันตอนการผลิ
้
ตอาหาร แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การผลิต ณ จุดจาหน่าย
2. การผลิตจากโรงงานและครัวกลาง เช่น โรงงานผลิตไอศกรี ม ภายใต้ บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
ขันตอนการผลิ
้
ตสินค้ าของแต่ละแบรนด์จะอยู่ภายใต้ ข้อกาหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ต
ของผู้ให้ สทิ ธิในแต่ละแบรนด์ โดยมีการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้ าวทันต่อโลก
และมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิตอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ที่สง่ มอบให้ กบั ลูกค้ าได้
คุณภาพ ปลอดภัย และถึงมือลูกค้ าเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังประเทศ
้
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและการกาจัดของเสีย
เรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม CRG มีนโยบายในการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยไม่มีการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทโฟม ยกเว้ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ต้องใช้ เพื่อเก็บความเย็นเท่านัน้
วิธีการกาจัดของเสียหรื อวัตถุดิบที่เหลือใช้ จากการผลิต ทุกๆ ร้ านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อน ้าทิ ้งและถังดัก
ไขมันก่อนที่จะระบายน ้าสูท่ ่อระบายน ้าเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้วัตถุดิบที่เหลือใช้ จากการผลิต
บางชนิด เช่น น ้ามันก็จะนามาจาหน่ายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นเพื่อนาไปใช้ ในการผลิตสินค้ าอื่นๆ ต่อไป เช่น สบู่ ไบโอ
ดีเซล โดยมีข้อกาหนดว่า ผู้ซื ้อน ้ามันเก่าจะต้ องมีเอกสารตัวจริ ง รับรองว่านาน ้ามันเก่าไปขายต่อให้ โรงงานใด และ CRG ได้
ตรวจสอบการซื ้อ-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุม่ ตรวจ 2-3 เดือนต่อครัง้ จากการขอตรวจเอกสารการซื ้อขายจากโรงงานผู้ซื ้อ
ปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ น ้ามันเหล่านี ้ไปสูต่ ลาดผู้บริ โภค
สาหรับน ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรี ม ที่โรงงาน บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด จะถูกส่งเข้ าระบบ
บาบัดน ้าเสียที่ออกแบบโดยใช้ วิธีกาจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้ วย Activated Sludge Process แล้ วทาการส่ง
ตรวจค่ามาตรฐานน ้าเสีย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตามมาตรฐานกาหนด โดยบ่อบาบัดสามารถรับน ้าเสียได้ ถึง 80 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน จากนันน
้ ้าเสียที่ผา่ นกระบวนการบาบัดแล้ ว จะถูกส่งเข้ าไปยังระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมน
วนครก่อนที่จะปล่อยลงสูล่ าน ้าสาธารณะต่อไป

ส่วนที่ 2.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 50

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการดาเนินธุรกิ จเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และผลลัพธ์ ตาม
เป้าหมายนัน้ ย่อมมีปัจจัยความไม่แน่นอนทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่งอาจกลายเป็ นความเสี่ยงต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่วางแผนไว้
บริ ษัทฯกาหนดให้ มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงองค์กรและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแลตามหลัก
COSO ERM ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2549 และได้ มีการพัฒนามาใช้ หลักสูตร COSO ERM 2017 ในปั จจุบนั
ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงที่มาจากปั จจัยภายใน
1.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริ ษัทฯได้ กาหนดกลยุทธ์ ระยะยาวด้ านการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งแนวทางสร้ างสมดุลย์ทางธุรกิจ มุ่งกระจาย
ความเสีย่ งผ่านการขยายธุรกิจ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่
1.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ ได้ แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความสาเร็ จ
ของการเปิ ดตัวโครงการ การเปลีย่ นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน ภาระผูกพันตามสัญญา และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ ยวข้ องตลอดจนสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมื องภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกล่าว บริ ษัทฯมีทีมงานเฉพาะกิจด้ านการลงทุนซึง่ ทาหน้ าที่ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโครงการลงทุน ศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการโดยละเอียด และวางแผนโครงการร่ วมกันกับฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ าย
ออกแบบและเทคนิค รวมถึงที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านภายนอกหากมีความจาเป็ น
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการการลงทุนในระดับผู้บริ หารเพื่อสอบทานข้ อมูลและการวิเคราะห์ทงั ้ หมดที่เกี่ ยวข้ องกับ
โครงการการลงทุน และขอคาแนะน าการลงทุน จากระดับ กรรมการก่อ นตัด สิน ใจลงทุนตามระดับการอนุมัติ ที่
เหมาะสม
หลังจากเปิ ดตัวโครงการแต่ละโครงการ บริ ษัทฯจะติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะ เช่น อัตราการเข้ าพัก ราคา
ห้ องพักเฉลีย่ รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ อัตราการเติบโตสาขาเดิม อัตรากาไรและอัตราผลตอบแทนเทียบกับประมาณ
การและ/หรื อเป้าหมาย เพื่อวัดผลสาเร็ จจากการลงทุน จากกระบวนการทางานที่รอบคอบดังกล่าวและปรัชญาการ
ลงทุนที่ระมัดระวัง ความเสีย่ งจากการลงทุนในประเทศของบริ ษัทฯจึงถูกจัดการได้ เป็ นอย่างดี
1.1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่ างประเทศ
ด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะก้ าวสูก่ ารเป็ นกลุม่ โรงแรมของไทยชันน
้ าในระดับสากล บริ ษัทฯ ได้ ขยายกลยุทธ์ การลงทุนไปยัง
ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มหาสมุทรอินเดียและตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงเมืองหน้ าด่าน
การท่องเที่ยวบางแห่งที่สาคัญ เพื่อส่งเสริ มธุรกิจในปั จจุบนั และสร้ างการเติบโตในระยะยาว ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของและบริ หารโรงแรม 2 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ ได้ แก่ เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดีฟส์ และ
เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ ทและสปา มัลดีฟส์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติมในประเทศมัลดีฟส์
โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าลากูนซึง่ มีแผนพัฒนารี สอร์ ทระดับอัพสเกล 2 แห่งรวม 310 ห้ องในเฟสแรก นอกจากนี ้
ส่วนที่ 2.1 (3) ปั จจับความเสีย่ ง หน้ าที่ 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการแรกในเมืองดูไบ และพิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนในประเทศ
อื่นๆที่นา่ สนใจ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศเวียดนาม
นอกเหนือจากกระบวนการทางานที่รอบคอบตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วสาหรับการลงทุนในประเทศ บริ ษัทฯ ยังคานึงถึง
ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรม สภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ระบบภาษี อากร กฎหมาย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังได้ ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ เชิงลึกในพื ้นที่ และประสบการณ์ ที่กว้ างขวาง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาธุรกิจและสร้ างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจต่างประเทศ โรงแรม เซ็นทารา เดียรา ไอส์แลนด์ ดูไบ
ที่จะเปิ ดให้ บริ การในปี พ.ศ. 2564 เป็ นตัวอย่างของการร่ วมทุนกับผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ชัน้ นาในเมืองดูไบ
มาตรการการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศของบริ ษัทฯ
1.1.3 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่ งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึน้
ธุรกิจโรงแรม
เนื่องจานวนนักเดินทางทัว่ โลกที่นิยมการท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี จึงทาให้ มีผ้ สู นใจลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่ม
มากขึ ้นเพื่อได้ รับส่วนแบ่งทางการตลาดจากแนวโน้ มดังกล่าว ซึง่ ส่งผลให้ การแข่งขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมโรงแรมยังอาจได้ รับผลกระทบจาก ทางเลือกในการหาที่พักใหม่ๆ ได้ แก่ แอร์ บีเอ็นบี และธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทห้ องชุด รี สอร์ ท คอนโดมิเนียม หรื อบ้ านพักตากอากาศ ที่นาเอาที่พกั ดังกล่าวมาจัดสรรเวลา
เข้ าใช้ ที่พกั ให้ แก่ลกู ค้ าที่สมัครเป็ นสมาชิกในระบบ (Timeshare) รวมถึงบริ ษัทผู้ให้ บริ การสารองห้ องพักทางออนไลน์
(Online Travel Agency) เช่น อโกด้ า, เอ็กซ์พีเดีย, และบุ๊คกิ ้งดอทคอม เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจโรงแรมให้ บรรลุเป้าหมายที่ยงั่ ยืน จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาและรักษา
คุณภาพของสภาพทรัพย์สนิ และการให้ บริ การ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่แขกและลูกค้ า รวมถึงได้ รับความเชื่อถือ
และไว้ วางใจสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ าใน
รู ปแบบต่างๆ ได้ แก่บตั รสมาชิกเซ็นทาราพริ วิเลจคลับ และบัตรสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันการ์ ด ควบคู่ไปกับการ
ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริ มสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นรู้จกั อย่างกว้ างขวางและไว้ ใจในระยะยาว
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ ้น ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงต้ องมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องประเภทอาหาร รสชาติ หรื อการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทาน
อาหาร ให้ กับผู้บริ โภค และ กอปรกับเป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนแรกเริ่ มในการประกอบการไม่สงู มากนัก ทาให้ เป็ น
ปั จ จัย ดึ ง ดูด ให้ ผ้ ูป ระกอบการรายใหม่ ไม่ว่ า จะเป็ นรายใหญ่ ห รื อ รายย่อ ย เข้ า มาร่ ว มแข่ ง ขัน รวมถึ ง กระตุ้ น
ผู้ประกอบการรายเดิมให้ พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจร้ านอาหารชันน
้ าของประเทศมาก
ว่า 40 ปี ได้ ตระหนักถึงเรื่ องนี ้และวางเป้ าหมายในการคงความเป็ นผู้นาของธุรกิจอาหาร โดยการปรับปรุ งพัฒนา
สินค้ าเดิมและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีการปรับรู ปแบบของสาขาใหม่ๆ เพื่อให้ สามารถขยาย
สาขาเข้ าไปยังพื ้นที่ที่หลากหลายได้ มากยิ่งขึ ้น ตลอดไปจนถึงการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าในยุคปั จจุบนั และในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายช่อง
ทางการจาหน่ายโดยเน้ นช่องทางการจัดส่งถึงบ้ าน (delivery) เพื่อตอบสนองแนวโน้ มความต้ องการของผู้บริ โภคใน
ยุคปั จจุบนั ซึง่ นอกเหนือจากการรับประทานอาหารนอกบ้ านแล้ วยังนิยมสัง่ อาหารรับประทานในบ้ านเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ส่วนที่ 2.1 (3) ปั จจับความเสีย่ ง หน้ าที่ 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
โดยทางบริ ษัทฯ ได้ มีช่องทางการจัดส่งอาหารผ่านเบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษัทฯ โดยตรง และมีการร่ วมมือกับผู้จัดส่ง
อาหารรายอื่นๆ ในการส่งอาหาร ได้ แก่ Grab, Lineman, Food Panda เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมีแผนที่จะ
เพิ่มความหลากหลายของประเภทของร้ านอาหารให้ มากยิ่งขึ ้น รวมทังมี
้ แผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอีก
ด้ วย
1.1.4 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้ างบริหารโรงแรม
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจจัดการโรงแรมทังในและต่
้
างประเทศตามแผนระยะยาว จึงอาจมีความเสี่ยงอัน
เกิ ดจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนด หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาหลังจากหมดอายุสญ
ั ญาเดิม หรื อยอมต่ออายุ
สัญญาแต่ภายใต้ เงื่อนไขใหม่ที่ด้อยกว่าเดิมในมุมของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เจ้ าของโรงแรมที่รับบริ หารมีการบอกเลิก
สัญญาก่อนกาหนด บริ ษัทฯมีสทิ ธิที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯคาดว่าความเสีย่ งดังกล่าว
เหล่านี ้มิได้ สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ โดยรวมของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการลดโอกาส และผลกระทบเชิงลบ
ที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯได้ มีการทบทวนกลยุทธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการ การขายและการตลาด การ
ปฏิบตั ิการ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้ างความเชื่อมัน่ และ
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับเจ้ าของโรงแรมที่เข้ ารับบริ หาร
1.1.5 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาคและความไม่ แน่ นอนทางการเมือง
ผลการดาเนินงานและแผนพัฒนาของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หลาย
ประการ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก (สงครามการค้ า จีน สหรัฐ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เบร็ กซิท และ
วิกฤติเงินรูเบิลรัสเซีย) การบริ โภคภายในประเทศที่อ่อนตัวและความไม่มนั่ คงทางการเมือง บริ ษัทฯใช้ มาตรการใน
การลดความเสีย่ งต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงมาตรการ
ดังต่อไปนี ้
 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขาย และสัดส่วนการขาย สาหรับทังธุ
้ รกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร
 สร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั การดาเนินงานและระบบปฏิบตั ิการ และสร้ างความหลากหลายให้ กบั แบรนด์เพื่อ
ครอบคลุมตลาดที่มีศกั ยภาพ
 การเติบโตของธุรกิจแบบ Asset Light ที่มีรายได้ ค่าธรรมเนียม เช่น สัญญาบริ หารโรงแรม และAsset Right
โดยเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพ รวมถึงการขยายธุรกิจให้ ครอบคลุมประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) มหาสมุทรอินเดียและตะวันออกกลาง เพื่อกระจายความเสีย่ ง
 จัดทานโยบายการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) สาหรับ
องค์กรโดยรวมทังหมด
้
และระดับแผนก แผนงานทังหมดจะได้
้
รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ มีการกาหนด
ระบบสารองข้ อมูลที่จาเป็ น และเตรี ยมการประกันภัยที่เหมาะสม
1.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เหตุการณ์ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงอุณหภูมิที่สงู ขึ ้น ความไม่แน่นอนของฤดูกาล
การเกิ ดเหตุการณ์ ที่รุนแรงและบ่อยครัง้ มาก เช่น คลื่นความร้ อน ภัยแล้ ง น ้าท่วม และพายุ ภูมิอากาศโลกกาลัง
เปลีย่ นแปลง และจะยังคงเปลีย่ นแปลงต่อไปในลักษณะที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอาหารของบริ ษัทฯ เช่น ฤดูร้อนที่ผิดปกติในทวีปยุโรปเหนือในปี พ.ศ. 2561 ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
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ระยะไกลของชาวยุโรป ไปยังประเทศในแถบเอเชีย บริ ษัทฯติดตามความเสี่ยงนี ้อย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ กาหนดนโยบายการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ(BCP) สาหรับทังองค์
้ กรโดยรวม และระดับแผนก นอกจากนี ้แผนดังกล่าวจะได้ รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
กาหนดระบบสารองข้ อมูลที่จาเป็ น และจัดการประกันภัยที่เหมาะสม
1.1.7 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถได้ มาซึ่งที่ตงั ้ ที่พึงประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ
สาหรับธุรกิจโรงแรม มากกว่า 50% ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมเป็ นรายได้ ที่มาจากโรงแรมที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินที่เช่า ใน
ปี พ.ศ. 2562 ระยะเวลาการเช่าของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรี สอร์ ทและวิลล่าหัวหิน ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ น
ประมาณ 7% ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมจะสิ ้นสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยอัตราค่าเช่าตามที่ตกลงร่ วมกัน ในขณะนี ้ บริ ษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้ าของที่ดินใน
รายละเอียดของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับใหม่และยังคงดาเนินธุรกิจโรงแรมตามปกติ เพื่อลดความ
เสีย่ งนี ้ บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาเช่าและปฏิบตั ิตวั เป็ นผู้เช่าที่ดี
จากการแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหารที่มีความรุ นแรง และทาเลที่ดีถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างมากในการดาเนิน
ธุรกิจร้ านอาหาร ทาให้ การเข้ าชิงพื ้นที่เช่าในห้ างสรรพสินค้ า รวมถึงพื ้นที่ในทาเลที่ดีในลักษณะอื่นๆ ซึ่งมีจานวนที่
จากัดนันสามารถท
้
าได้ ยากและมีความท้ าทายมากยิ่งขึ ้น ซึ่งอาจส่ง ผลทาให้ บริ ษัทฯอาจจะไม่ได้ มาซึ่งพื ้นที่เช่าใหม่
หรื อบริ ษัทฯอาจจะไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่นนตามเงื
ั้
่อนไขเดิมได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับผู้ประกอบการพื ้นที่เช่าหลายรายทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหาร
ชันน
้ าของประเทศและมีสนิ ค้ าและบริ การที่เป็ นที่นิยมและต้ องการของผู้บริ โภคซึง่ ช่วยดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการ
ในห้ างสรรพสินค้ า หรื อศูนย์การค้ าต่างๆ ได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้ให้ เช่ามานาน มีประวัติการ
ชาระค่าเช่าที่ดี ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้ เช่า รวมทังได้
้ รับการต่อสัญญาเช่ามาโดย
ตลอด บริ ษัทฯจึงเห็นว่าความเสีย่ งดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
1.1.8 ความเสี่ยงที่จะไม่ ได้ ต่อสัญญาแฟรนไชส์
สัญญาแฟรนไชส์ที่บริ ษัทได้ ร่วมทาสัญญากับผู้ให้ สิทธิแฟรนไชส์นนจะมี
ั้
ระยะเวลาระหว่าง 10 – 20 ปี โดยหาก
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา จะส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถดาเนินธุรกิจในแบรนด์นนๆ
ั ้ ได้ อย่างไรก็ตามในการ
คัดเลือกผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ (franchisee) ของผู้ให้ สิทธิแฟรนไชส์ (franchisor) นัน้ โดยหลักแล้ วจะพิจารณาจาก
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ ของผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็ นฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง ผลการดาเนินงานในอดีต
ฯลฯ เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ใู ห้ สิทธิแฟรนไชส์ว่าจะสามารถนาพาแบรนด์ของตนให้ ประสบความสาเร็ จได้
ซึง่ ในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ก็อ้ างถึงหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของผู้ให้ สทิ ธิแฟรนไชส์ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ พิสจู น์ได้ จากการที่บริ ษัทฯ ได้ บริ หารงาน
แบรนด์ต่างๆ ที่ได้ รับมาจนประสบความสาเร็ จและกลายเป็ นผู้นาตลาดในกลุม่ ธุรกิจอาหารในประเทศไทย รวมทัง้
บริ ษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจภายใต้ การหารื อกับผู้ให้ สทิ ธิแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด จึงมัน่ ใจได้ วา่ สินค้ าของผู้ให้ สิทธิแฟรน
ไชส์ที่ไปถึงมือผู้บริ โภคนันจะมี
้
คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ผ้ ใู ห้ สิทธิ แฟรนไชส์กาหนดไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมา
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯ มีโอกาสเป็ นอย่างมากที่จะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ นอกจากนี ้บริ ษัท
ฯยังมีแผนที่จะเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ ที่เป็ นของตัวเองอีกด้ วยในอนาคต
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1.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะรั ก ษาการเติ บ โตอย่า งต่อ เนื่ อ งทัง้ จากธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ อาหาร ซึ่ง ในการที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. 2.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
บริ ษัทฯ มีการติดตามสภาพคล่องของกิจการอย่างใกล้ ชิด และบริ หารสภาพคล่องทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาว ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 0.9 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
รองรั บ แผนการเติ บโตผ่า นทางการลงทุน และการพัฒ นาโครงการใหม่ใ นระดับความเสี่ย งด้ านสภาพคล่อ งที่
เหมาะสม บริ ษัทฯได้ กาหนดขอบเขตภายในสาหรับอัตราส่วนหนี ้สินที่สาคัญ เช่ น อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไม่ควรเกิน 1.5 เท่า ซึง่ ต่ากว่าระดับที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้และเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่
2.0 เท่า บริ ษัทฯยังกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนทังในรู
้ ปของเครื่ องมือทางการเงิน และ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯมียอดสินเชื่อคงค้ างรวม 7 ธนาคารและมีกาหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้
ที่กระจายตัวเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดของบริ ษัทฯอย่างสม่าเสมอ เพื่อ ประเมินสถานะกระแสเงิน
สด และให้ มนั่ ใจว่ามีเงินเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายกิจการ
1.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่ างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ มี ร ายได้ บ างส่ว นเป็ นสกุล ต่ า งประเทศ เช่ น รายได้ จ ากการรั บ บริ ห ารโรงแรมใน
ต่างประเทศ เงินปั นผลรับจากโรงแรมในต่างประเทศ และรายได้ จากผู้แทนบริ ษัทนาเที่ยวในประเทศอื่นๆ ซึ่งรายได้
ดังกล่าวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีรายจ่ายบางประเภทเป็ นสกุลเงิ น
ต่างประเทศ เช่น ค่าแฟรนไชส์บริ การสาหรั บร้ านอาหารบริ การด่วน และการชาระเงินสาหรับวัตถุ ดิบอาหารบาง
รายการที่ซื ้อจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายในต่างประเทศ โดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ใช้ ความพยายามอย่าง
ดีที่สดุ ในการหักกลบยอดสุทธิที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อลดกระทบจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของ
สกุลเงินต่างประเทศ และในกรณีของธุรกิจโรงแรม บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดอัตราค่าห้ องพักของตนไว้ โดยใช้ สกุลเงิน
บาทเป็ นหลักสาหรับโรงแรมในประเทศไทย
ในการดาเนินการขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังตลาดต่างประเทศนัน้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่กิจการต่างประเทศใช้ ในการประกอบธุรกิจ ทังนี
้ ้ในการลงทุนดังกล่าวบริ ษัทฯ จะกู้ยืมใน
สกุลเงินเดียวกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากดาเนินงานของกิจการต่างประเทศนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยัง คงได้ ติดตามความ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในสกุลเงินที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง และบริ ษัทฯ เตรี ยมการที่จะใช้ มาตรการจัดการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรุ นแรง ด้ วยการปรับกระบวนการทางาน และ/หรื อ การใช้
เครื่ องมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งในกรณีที่จาเป็ น
1.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
เพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย บริ ษัทฯได้ ใช้ ประโยชน์จากทังหุ
้ ้ นกู้ในตลาดทุน และเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ที่เหมาะสมกับโครงสร้ างทางการเงินในภาวะดอกเบี ้ยที่คอ่ นข้ างต่า โดย ณ
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วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯมีสดั ส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยแบบคงที่ อยู่มากกว่า 75% ของหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยทังหมด
้
ซึง่ เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัต ราดอกเบี ้ย
1.3 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
1.3.1 ความเสี่ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะและมีทัศนคติเชิงบวก
ณ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯ มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารที่เปิ ดดาเนินการแล้ วทังสิ
้ ้น 40 โรงแรม (7,716 ห้ อง) และ
มีจานวนสาขาของธุรกิจอาหารทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัดรวม 1,007 สาขา ซึ่งต้ องใช้ บคุ ลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
จานวนมากในการให้ บริ การลูกค้ า หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหรื อทดแทน
พนัก งานที่ ลาออกได้ อ ย่า งเพี ย งพอและทัน เวลาแล้ ว อาจจะส่ง ผลกระทบต่อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานเป็ นอย่างมาก โดยในส่วนของการหาบุคลากรนัน้ บริ ษัทฯ มีช่องทาง
ต่างๆ ที่เอือ้ ต่อการรับสมัครพนักงานไม่ว่าจะเป็ น การประกาศรับสมัครพนักงานที่สาขา การจัดโปรแกรมเพื่อน
แนะนาเพื่อน เพื่อให้ พนักงานในบริ ษัทฯชักชวนเพื่อนหรื อคนที่ร้ ู จกั มาร่ วมทางานกับบริ ษัทฯ และการเข้ าทาสัญญา
ทวิภาคีกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็ นต้ น สาหรับการดูแลรักษาบุคลากรไว้ กับบริ ษัทฯ นัน้ นอกจากค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ กับพนักงานในอัต ราที่สามารถแข่งขันกับอัตราในตลาด
โดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีการวางแผนการอบรมให้ ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน และเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความสามารถเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ได้ ทาการเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่สงู ขึ ้นอีกด้ วย นอกจากนี ้วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทฯ นันคื
้ อการดูแลเอาใจใส่บุคลากร
เสมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกันซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญที่สามารถรักษาพนักงานให้ คงอยูก่ บั บริ ษัทฯ ได้ อย่างยาวนาน
1.3.2 ความเสี่ยงในการบริหารข้ อมูลสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้ บริ การในอนาคต จาเป็ นจะต้ องอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถเข้ าถึงกลุม่
ผู้บ ริ โ ภคผ่ า นช่ อ งทางต่า งๆอย่ า งรวดเร็ ว และครบถ้ ว น รวมถึ ง ให้ ข้ อ มูลที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจ แต่
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอาจนามาซึง่ ความเสีย่ งเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ซบั ซ้ อนเพิ่มมากขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับข้ อมูลสารสนเทศเป็ นอย่างมาก เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทในเครื อจึงจัดให้ มีมาตรการป้องกันและบริ หารความเสี่ยงจากการอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งทังนี
้ ้อาจเป็ น
การกระทาของกลุม่ อาชญากรซึ่งปั จจุบนั มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น หรื ออาจเป็ นการกระทาของพนักงานของบริ ษัทเอง
บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูล (Data Protection Committee) และกาหนดโครงสร้ างการ
จัดการข้ อมูลและเอกสารสาคัญ ตลอดจนการกาหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอานาจหรื อผู้เกี่ยวข้ อ งในการเข้ าถึงข้ อมูลหรื อ
เอกสาร นอกเหนือจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ลงทุนในระบบปฏิบตั ิการใหม่ที่ให้ บริ การโดยบริ ษัทซอฟต์แวร์ ชนน
ั ้ าที่มีชื่อเสียง
ในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ ว ทันสมัย และสามารถรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ในรู ปแบบ
ต่างๆ
1.3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทาให้ ธุรกิจโรงแรมในรูปแบบเดิม ถูกแทรกแซงด้ วยกระบวนการ และการดาเนินของ
ธุรกิจรู ปแบบใหม่ซึ่งเข้ าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริ โภค (ดิสรัปชั่น) เช่น บริ ษัทผู้ให้ บริ การสารองห้ องพักทาง
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ออนไลน์ (Online Travel Agency) ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบตัวเลือกที่หลากหลายสาหรับที่พกั ด้ วย
บันทึกประสบการณ์ ส่วนตัวที่ถูกเขียนขึน้ อย่างอิสระ ดังนันเพื
้ ่อที่จะรักษาลูกค้ าและความสามารถในการแข่งขัน
บริ ษัทฯจาเป็ นต้ องพัฒนาช่องทางออนไลน์ใช้ งานร่วมกับระบบปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยเพื่อช่วยให้ ได้ ข้อมูลที่ดีขึ ้นในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงได้ ลงทุนในโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ของโรงแรมในเครื อเซ็น
ทารา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการโรงแรม ระบบการสารองห้ องพักส่วนกลาง และระบบการบริ หาร
รายได้ โดยมีการวางแผนที่จะใช้ ระบบใหม่ดงั กล่าวกับโรงแรมทังหมดภายในสิ
้
้นปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ.
2562 นี ้ บริ ษัทฯจะมีการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของโรงแรมเซ็นทาราเพื่อสร้ างประสบการณ์ทางดิจิทลั ให้ แก่แขกและ
ลูกค้ า ทังในรู
้ ปแบบการเข้ าถึงโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุน การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในธุรกิจออนไลน์
สาหรับธุรกิจอาหาร จากแนวโน้ มดิสรัปชัน่ ในการจัดส่งอาหารและบริ การจากผู้ให้ บริ การจัดส่งอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ บริ ษัทฯได้ ทางานอย่างใกล้ ชิดกับผู้ให้ บริ การจัดส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบสัง่ อาหารออนไลน์และการจัดส่งของบริ ษัทฯเองพร้ อมทังระบบ
้
พอยท์ ออฟ เซลล์ ใหม่
1.3.4 ความเสี่ยงของการไม่ ต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญา
สัญญาแฟรนไชส์ที่บริ ษัทได้ ร่วมทาสัญญากับผู้ให้ สิทธิแฟรนไชส์นนจะมี
ั้
ระยะเวลาระหว่าง 10 – 20 ปี โดยหาก
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา จะส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถดาเนินธุรกิจในแบรนด์นนๆ
ั ้ ได้ อย่างไรก็ตามในการ
คัดเลือกผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ (franchisee) ของผู้ให้ สิทธิแฟรนไชส์ (franchisor) นัน้ โดยหลักแล้ วจะพิจารณาจาก
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ ของผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ไม่ ว่าจะเป็ นฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง ผลการดาเนินงานในอดีต
ฯลฯ เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ใู ห้ สิทธิแฟรนไชส์ว่าจะสามารถนาพาแบรนด์ของตนให้ ประสบความสาเร็ จได้
ซึง่ ในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ก็อ้างถึงหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของผู้ให้ สทิ ธิแฟรนไชส์ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ พิสจู น์ได้ จากการที่บริ ษัทฯ ได้ บริ หารงาน
แบรนด์ต่างๆ ที่ได้ รับมาจนประสบความสาเร็ จและกลายเป็ นผู้นาตลาดในกลุม่ ธุรกิจอาหารในประเทศไทย รวมทัง้
บริ ษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจภายใต้ การหารื อกับผู้ให้ สทิ ธิแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด จึงมัน่ ใจได้ วา่ สินค้ าของผู้ให้ สิทธิแฟรน
ไชส์ที่ไปถึงมือผู้บริ โภคนันจะมี
้
คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ผ้ ใู ห้ สิทธิ แฟรนไชส์กาหนดไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมา
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯ มีโอกาสเป็ นอย่างมากที่จะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ นอกจากนี ้บริ ษัท
ฯยังมีแผนที่จะเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ ที่เป็ นของตัวเองอีกด้ วยในอนาคต
1.3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจอาหารนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ จากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นสภาพ
อากาศ ปั ญหาด้ านแรงงาน การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรื อพืช ฯลฯ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงในเรื่ องนี ้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ
วางแผนในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวเพื่อควบคุมต้ นทุนวัตถุดิบให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมอย่ างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ แก่
การวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ าตามแผนการขายประจาปี ของบริ ษัทฯ การจัดกลุม่ ประเภทของวัตถุดิบและ
จัดซื ้อวัตถุดิบแต่ละประเภทให้ สามารถใช้ ได้ กบั หลายๆ แบรนด์ เพื่อเพิ่มปริ มาณการซื ้อและสามารถเพิ่มอานาจใน
การต่อรองในด้ านราคาได้ นอกจากนี ้ยังมีการทาสัญญาซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ ากับผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายหน่ายทีบ่ ริษัท
ฯเชื่อถือโดยมีการระบุเกี่ยวกับราคา ปริ มาณที่ซื ้อขาย และกาหนดเวลาการส่งมอบในสัญญาไว้ อย่างชัดเจน
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1.3.6 ความเสี่ยงจากการแพร่ ของโรคระบาดในพืชหรือสัตว์
การแพร่ของโรคระบาดในพืชหรื อสัตว์ ถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยเสีย่ งที่บริ ษัทฯ ควบคุมได้ ยาก โดยหากเกิดการระบาดของ
โรคดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความมัน่ ใจของผู้บริ โภคและมีผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีขนตอน
ั้
ในการคัดเลือกผู้ผลิตเพื่อซื ้อวัตถุดิบอย่างเข้ มงวด โดยวัตถุดิบทุกชิ ้นจะต้ องผ่านกรรมวิธีการผลิตและการขนส่งที่ได้
มาตรฐาน และได้ รับ ใบรั บรองการผลิต ที่เ ป็ นที่ ยอมรั บ ในระดับสากล โดยในการคัดเลือกดัง กล่า ว บริ ษั ทฯ ได้
ดาเนินการคัดเลือกร่วมกับผู้ให้ สทิ ธิ แฟรนไชส์ด้วย เพื่อความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบที่นามาใช้ ในกิจการของบริ ษัทฯ นันจะ
้
มีคณ
ุ ภาพที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสงิ่ ปนเปื อ้ นและเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับแฟรนไชส์ทวั่ โลก
1.3.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
เนื่องจากภัยธรรมชาติเป็ นเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดขึ ้นแล้ ว จะส่งผลทาให้ สาขาที่ได้ รับ
ผลกระทบไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงภัยพิบตั ิธ รรมชาติที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึง
ได้ วางแผนเพื่อรั บมือในกรณีที่เกิ ดภัยพิบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น การวางแผนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิ น การ
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานเพื่อรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวขึ ้น และการซื ้อประกันภัยเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ทังกั
้ บพนักงานและทรัพย์สนิ รวมไปถึงการทาประกันเพื่อชดเชยรายได้ ของบริ ษัทฯ กรณีที่ต้อง
หยุดกิจการจากภัยพิบตั ิอีกด้ วย
1.4 ความเสี่ยงด้ านกฏระเบียบ (Compliance Risk)
1.4.1 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ความเสี่ยงด้ านการปฏิ บตั ิตามกฏหมาย ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ครอบคลุมถึงสาเหตุความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่เข้ าใจ ตลอดจนปฏิบัติ ตามกฎระเบีย บ กฏหมาย นโยบายต่างๆ ข้ อ บังคับของตลาดหลัก ทรั พย์ และ
สานักงาน ก.ล.ต.ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลา บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อจึงให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงาน
อย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดความรับผิดชอบแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง จัดให้ มีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต.เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กฏเกณฑ์ใหม่ๆและสือ่ สารกับหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามหลักธรรมาภิบาล
1.4.2 ความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
ปั ญหาคอรัปชัน่ ซึง่ เป็ นปั ญหาเชิงระบบจึงไม่สามารถพึง่ พาองค์กรใดองค์กรหนึง่ แต่หากต้ องได้ รับความร่ วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม
ด้ วยเหตุผลสาคัญนี ้ บริ ษัทฯจึงได้ เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เป็ นผู้ขบั เคลือ่ นและสอบทานและออกใบรับรองให้ เป็ นบริ ษัทที่มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริตตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดและมีพนั ธกิจที่จะต้ องปฏิบตั ิจริ ง บริ ษัทฯได้ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่างๆ
เกี่ยวกับการกระทาที่เป็ นการทุจริ ต และได้ กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อนามากาหนดเป็ นระเบียบที่จะได้ มีการบังคับ
ใช้ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ซึง่ ประกอบไปด้ วยขันตอนการด
้
าเนินงานซึ่งมีรายละเอียดที่
เพียงพอ กาหนดให้ มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ แน่ใจว่านโยบายต่อต้ านการทุจริ ตจะมีทงประสิ
ั้
ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ที่มีความปลอดภัยแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
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2 ความเสี่ยงทั่วไปของตราสารหนี ้
2.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดาเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไป
ตามที่คาดหมายหรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะ
การเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้ ถ้ าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่า แสดงว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผ้ ู
ลงทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้
รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
2.2 ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ้นกู้นนอาจมี
ั้
การเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตรา ดอกเบี ้ยใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์
ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื ้อ
ขายตราสารก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
2.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจาก
การซื ้อขายเปลีย่ นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นาหุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดตราสารหนี ้
(BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ า
หลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรื อโอนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจากัดให้ ขายหรื อโอนหุ้ นกู้ได้
เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านัน้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนไว้ กบั
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ จากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ องการกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
3. ความเสี่ยงเรื่องการผิดนัด
ประวัติการผิดนัดชาระหนี ้เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ หรื อผิดนัดชาระหนี ้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
- ไม่มี ประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิในช่วงปี 2559-2561
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2.1 (3) ปั จจับความเสีย่ ง หน้ าที่ 10

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ที่สาคัญที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
1. ที่ดิน
1.1 ที่ดินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
บริษัท/บริษัทย่ อย
ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด
(มหาชน)
2. บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรี สอร์ ท จากัด

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

สถานที่ตงั ้

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ที่ดินขนาด 42 ไร่

เจ้ าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

775.0

-

ที่ดินขนาด 24 ไร่

เจ้ าของ

ให้ เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม

7.8

-

ตาบลกะรน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ที่ดินขนาด 41 ไร่

เจ้ าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

302.3

-

ตาบลฉลอง (ราไวย์)
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
3. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
4. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล แม่ ส อดฮิ ล ล์
อาเภอแม่สอด
จากัด
จังหวัดตาก

ที่ดินขนาด 3 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นส่วนซักรี ดของ
โรงแรม

23.7

ที่ดินขนาด 2 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

54.7

-

ที่ดินขนาด 45 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

4.2

-

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

บริษัท/บริษัทย่ อย
5. บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จากัด
6. บริ ษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จากัด
7. บริ ษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ ท จากัด

8. บริ ษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จากัด
9. บริ ษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จากัด
ธุรกิจอาหาร
1. บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด

สถานที่ตงั ้

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ตาบลอ่าวนาง
อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ที่ดินขนาด 38 ไร่
ที่ดินขนาด 1 ไร่
ที่ดินขนาด 14 ไร่

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม
สร้ างเป็ นหอพักพนักงาน
สร้ างเป็ นโรงแรม

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
53.4
0.9
5.4

ที่ดินขนาด 43 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.9

-

ที่ดินขนาด 30 ไร่ 3
งาน 3.4 ตรว.
ที่ดินขนาด 13 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

155.0

-

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

236.5

-

ที่ดินขนาด 5 ไร่ 1
งาน 20 ตรว.

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงงาน
ผลิตไอศกรี ม

24.4

-

อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 2

ภาระผูกพัน
-

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
1.2 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินขนาด 31 ไร่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เจ้ าของ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง
รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
76.5

ที่ดินขนาด 81 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

119.2

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

81.4

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่ 1
งาน 50 ตรว.
ที่ดินขนาด 15 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.4

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

58.7

-

ที่ดินขนาด 60 ไร่ 3
งาน 32 ตรว.

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

88.6

-

บริษัท/บริษัทย่ อย

สถานที่ตงั ้

ประเภท / ขนาด

1. บริ ษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ ท จากัด

อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

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

หมายเหตุ: มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 3

ภาระผูกพัน
-

-

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
2. สิทธิการเช่ า
สถานที่ตงั ้

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)

เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

1,103.7

-

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

130.2

-

3. Centara Maldives Pvt. Ltd.

เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

25.9

-

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

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

47.4

-

5. บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด

ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

69.7

-

6. Lagoon Assets Pvt. Ltd.

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

1.0

-

ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

19.3

-

บริษัท/บริษัทย่ อย
ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด

7. บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้ นท์ จากัด

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 4

ภาระผูกพัน

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
บริษัท/บริษัทย่ อย
ธุรกิจอาหาร
1. บริ ษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด

2. บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟู้ด จากัด

สถานที่ตงั ้

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

ดาเนินกิจการผลิตและ
จาหน่ายไก่ทอด
“เคเอฟซี”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์ โดนัท”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“อานตี ้ แอนส์”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญี่ปนุ่
“โอโตยะ”

หมายเหตุ: มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 5

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

28.9

(1)

2.2

(1)

2.5

(1)

11.4

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินของบริ ษัทและบริษัท
ย่ อย
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์
สานักงาน
เครื่ องใช้ ในการดาเนินงาน
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวม

อายุการใช้ งาน (ปี )
10 – 25 ปี หรื อ
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
10 – 50 ปี
5 – 30 ปี
3 – 19 ปี

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
2,410.7
385.0
9,302.2
2,341.7
1,186.6

3 – 20 ปี
5 – 10 ปี
-

528.7
484.1
66.1
731.6
17,436.7

(1) บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ให้ คามัน่ ว่าตราบเท่าที่ มีหนี ้สิน (เงินกู้ยืมและโอดี) ค้ างชาระอยู่กบั ธนาคารจะ
ไม่จาหน่ายจ่ายโอนหรื อก่อภาระผูกพันในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าในจานวนเกินกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดย
มิได้ รับคายินยอมจากธนาคาร
บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่กาหนดได้ ณ วันที่เกิด
รายการ อันมีผลทาให้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ 17,436.7 ล้ านบาท และ 17,628.0 ล้ านบาท ตามลาดับ
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดงั นี ้
มูลค่ าตามบัญชี
ทรัพย์ สินของบริษัทและ อายุการใช้ งาน
ณ 30 มิ.ย. 62
บริษัทย่ อย
(ปี )
(ล้ านบาท)
อุปกรณ์, อาคาร และส่วน
15 และ 30 ปี
384.8
ปรับปรุงอาคาร

มูลค่ ายุติธรรม
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
3,325.0

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 6

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่า มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินของบริษัทและ
บริษัทย่ อย
สิทธิการเช่า

อายุการใช้ งาน (ปี )
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
1,793.2

ทรัพย์สนิ ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินของบริษัทและ
อายุการใช้ งาน (ปี )
มูลค่ าตามบัญชี
บริษัทย่ อย
ณ 30 มิ.ย. 62
(ล้ านบาท)
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
10 ปี
89.0
ค่าสัญญาสิทธิ
10 ปี
52.0
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
10 ปี
303.9
รวม
444.9
สรุปสาระสาคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ธุรกิจโรงแรม
1.
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
1.1
สัญญา
เช่าช่วงที่ดินและ/ หรื ออาคารสิง่ ปลูกสร้ าง
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒ
ั นา จากัด (“CID”)
ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และได้ ทาสัญญาเช่าที่ดินและ/ หรื ออาคาร
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571
อายุสญ
ั ญา
20 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
-
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1.2

การยกเลิกสัญญา
สัญญา

คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

บริ ษัททาสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้ วย อาคารโรงแรมโซฟิ
เทลเซ็ น ทาราแกรนด์ กรุ ง เทพฯ (เดิ ม ชื่ อ โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา
ลาดพร้ าว) และส่วนปรับปรุ งอาคารโรงแรม พร้ อมทังทรั
้ พย์สินครุ ภณ
ั ฑ์
กับบริ ษัท เซ็นทรั ลอินเตอร์ พัฒนา จากัด (“ผู้ให้ เช่าช่วง”) โดยบริ ษัท
จะต้ องจ่ายค่าผลประโยชน์ ต อบแทนการได้ สิทธิ เช่ าช่วง และค่าเช่ า
สาหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปี ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า
ทรัพย์สนิ ที่เช่าที่บริ ษัทได้ ดาเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุ งหรื อก่อสร้ าง
แก้ ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรื อสร้ างทดแทนทรัพย์สินเดิมตาม
สัญ ญานี ้ ให้ ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข อง รฟท. ทัน ที ที่ มี ก ารด าเนิ น การ
ดัง กล่าวแล้ วเสร็ จ นอกจากนี ้ บริ ษัท ต้ อ งส่ง มอบครุ ภัณ ฑ์ ที่ เช่ า ตาม
รายการในสัญญาเช่าให้ แก่ รฟท. เมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายุการใช้ งานในขณะนัน้
เมื่อคูส่ ญ
ั ญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา
สัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาซื ้อขายเหมาทรัพย์สิน และสัญญาให้ สิทธิใช้
พื ้นที่สว่ นกลาง โครงการให้ สิทธิเอกชนร่ วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
และศูน ย์ ป ระชุ ม และโรงแรม ณ ศูน ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“โครงการฯ”)
บริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด (“ธพส”)
26 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถนุ ายน 2581
20 ปี 7 เดือน
บริ ษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุนได้ รับสิทธิการเช่าพื ้นที่โครงการให้ สทิ ธิเอกชน
ร่วม
ลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารและศูน ย์ ป ระชุ ม และโรงแรม ณ ศูน ย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“โครงการฯ”)
จาก ธพส. เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์ประชุมและโรงแรม รวมถึงธุรกิจและ
กิ จ การอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องภายใต้ เ งื่ อ นไข ข้ อ กาหนด และขอบเขตใน
สัญญา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนการร่ วมลงทุนตลอดอายุ สญ
ั ญาให้
ธพส. โดยชาระงวดเดียวในวันที่ลงนามในสัญญา
ทรัพย์สินหรื อสิ่งปลูกสร้ างใดๆที่เกิดจากการบารุ งรักษา บูรณะ พัฒนา
สิง่ ปลูกสร้ างอาคาร พื ้นที่โครงการฯ และทรัพย์สินของโครงการฯ ให้ ตก
เป็ นกรรมสิทธิ์ของธพส. ทันทีที่การดาเนินการก่อสร้ าง ทาขึ ้นใหม่ นามา
ทดแทน นามาใช้ หรื อแก้ ไขปรับปรุงเสร็ จ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

1.3

การยกเลิกสัญญา
สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

เมื่อคูส่ ญ
ั ญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา
Service Agreement
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด
1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 สาหรับสัญญาปั จจุบนั
1 ปี
ต่ออายุสญ
ั ญาทุก 1 ปี
บริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มูล ทางธุ ร กิ จ และค าแนะน าต่ า งๆ อัน เกี่ ย วกั บ การ
ตัด สิ น ใจที่ เ ป็ นประโยชน์ โดยมี อัต ราค่ า บริ ก ารตามอัต ราที่ ร ะบุใ น
สัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.

บริ ษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรี สอร์ ท จากัด
สัญญา
เช่าที่ดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สนิ ของโรงแรมรถไฟหัวหิน
คูส่ ญ
ั ญา
การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
15 มกราคม 2559 ถึง15 พฤษภาคม 2562
การต่ออายุสญ
ั ญา
สามารถต่อสัญญาออกไปได้ โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 15 ปี โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งความจานง
กับผู้ให้ เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อน
วันหมดอายุสญ
ั ญาแต่ละครัง้
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าตามจานวนเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาเริ่มตังแต่
้ วนั ที่
15 มกราคม 2559 นอกจากนีบ้ ริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตามเงื่ อนไขใน
สัญ ญาโดยน าหนัง สื อ ค า้ ประกัน ซึ่ง ออกโดยธนาคารเพื่ อ เป็ นการ
ประกันแก่การรถไฟ
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญา บริ ษัทจะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั หาเพิ่มเติมรวมทังส่
้ วนที่ติดตังเพิ
้ ่มให้ แก่การ
รถไฟ
การยกเลิกสัญญา
เมื่อคูส่ ญ
ั ญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา

3.

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
สัญญา
เช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรม
คูส่ ญ
ั ญา
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้ เช่าช่วง)
ระยะเวลาสัญญา
22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธันวาคม 2575
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การต่ออายุสญ
ั ญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้
เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สญ
ั ญาจะเจรจา
เงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เมื่อทาการตก
ลงได้ แล้ ว ผู้เ ช่ า ช่ ว งตกลงต่ อ สัญ ญาเช่ า อี ก ในระยะเวลาที่ เ ท่ า กั น
หลังจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่าช่วงจะต้ องลงนามในสัญญาต่อ
อายุหรื อสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572
บริ ษั ท ได้ ท าสัญญาเช่ า ช่ ว งที่ดิ น และอาคารในส่ว นของโรงแรมจาก
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ ประกอบการดาเนินธุรกิ จ
เกี่ ยวกับโรงแรมหรื อธุรกิ จอื่นที่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทต้ องจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้ าและค่าเช่ารายปี ให้ แก่กองทุนตลอดอายุของสัญญา
สัญญายกเลิกเมื่อสิ ้นสุด ระยะเวลาการเช่า หรื อเมื่อสัญญาเช่าหลัก
สิ ้นสุดลง หรื อผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิ บอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าช่วงนาทรัพย์สินที่
เช่าไปให้ ผ้ อู ื่นเช่าช่วง หรื อจาหน่าย จ่าย โอนสิทธิ ตามสัญญาเช่าช่วง
หรื อนาไปเป็ นหลักประกันการชาระหนี ้ให้ แก่บุคคลอื่น โดยผิดเงื่อนไข
ของสัญญา เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า

4.

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด
สัญญา
Rental Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด (“CDS”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มิถนุ ายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สาหรับสัญญาปั จจุบนั
อายุสญ
ั ญา
30 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
CDS ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของบริ ษัท เพื่อใช้ ประกอบกิจการ
ศูนย์การค้ า โดยมีรายได้ รวมประมาณ 428 ล้ านบาท ตลอดอายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อมี
การทาผิดเงื่อนไขของสัญญา

5.

บริ ษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้ นท์ จากัด
สัญญา
เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย
คูส่ ญ
ั ญา
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็น
ทารา (“กองทุนรวม”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มกราคม 2561 ถึง 25 กันยายน 2581
อายุสญ
ั ญา
20 ปี 9 เดือน
การต่ออายุสญ
ั ญา
-
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญา อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างหรื อส่วนควบของอาคาร
และสิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ มี ก ารก่ อ สร้ างขึ น้ ใหม่ บ นทรั พ ย์ ที่ เ ช่ า ตกเป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท และเมื่ อ สัญ ญาสิ น้ สุด ลง บริ ษั ท จะต้ อ งโอน
กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบของอาคารหรื อสิ่งปลูก
สร้ างที่ มี ก ารก่ อ สร้ างขึน้ ใหม่ บ นทรั พ ย์ ที่ เ ช่ า ตกเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข อง
กองทุนรวม
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การยกเลิกสัญญา

6.

บริ ษัทตกลงจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์หรื อดาเนินการอื่นใดกับ
ทรัพย์ ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใต้ ชื่อโรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย และบริ ษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ
การใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าเว้ นแต่ได้ รับความยิ นยอมล่วงหน้ าจาก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามจานวนเงินที่ระบุในสัญญา
ให้ แก่กองทุนรวมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด
สัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย
บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด (“CTW”)
8 สิงหาคม 2559 ถึง 27 กันยายน 2586
27 ปี 4 เดือน
ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้
เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปได้ อีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2586 โดยคู่สญ
ั ญาจะต้ องทาสัญญาต่อ
อายุหรื อสัญญาเช่าช่วงใหม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 1
ปี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงนี ้
เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซี่ สมุย บริ ษัทต้ องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ที่ดินเป็ นจานวนเงินรวม 62 ล้ านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37
ปี 2 เดือน
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญา เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง ให้ อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง
รวมทังส่
้ วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่มีการก่อสร้ างขึ ้นใหม่บน
ทรัพย์ที่เช่าตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่า

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 11

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การยกเลิกสัญญา

7.
7.1

7.2

สัญญายกเลิกเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเมื่อสัญญาเช่าหลัก
สิ ้นสุดลง หรื อผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าช่วงนาทรัพย์สนิ ที่
เช่าไปให้ ผ้ อู ื่นเช่าช่วง หรื อจาหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง
หรื อผู้เช่าช่วงไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อผิดคารับรองที่ให้ ใว้ ในสัญญา

บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (“CRG”)
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “Mister Donut”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด และ Duskin Co., Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2561
อายุสญ
ั ญา
20 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Duskin Co.,Ltd. ให้ สทิ ธิใช้ เครื่ องหมายการค้ า ให้ ความช่วยเหลือด้ าน
เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต และจาหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ
และอาหารประเภทอื่ น ๆ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานร้ านค้ า
ภายในประเทศ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละตามสัญญา
และไม่มีข้อตกลงเรื่ องจานวนสาขาขันต
้ ่าที่ต้องเปิ ดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทเลิกกิจการ หรื อเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิด
ข้ อตกลงในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “เค เอฟ ซี”
สัญญา
International Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด กับบริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์
อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล (ประเทศไทย)
จ ากั ด (เดิ ม ชื่ อ Tricon
International (Thailand) Co., Ltd.)
วันที่ทาสัญญา
วันที่เปิ ดของแต่ละสาขา
อายุสญ
ั ญา
แต่ละสาขามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี นับจากวันที่เปิ ดดาเนินกิจการและ
สามารถขอต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีกคราวละ 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

7.3

บริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด ให้
สิทธิ CRG ใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า “เค เอฟ ซี ” รวมถึ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาด
และส่ง เสริ ม การขาย การทดสอบคุ ณ ภาพอาหาร และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้ ใน
การพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขันต้
้ นและเป็ น
อัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ละเมิดข้ อตกลงในสัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “อานตี ้ แอนส์”
สัญญา
Development Agreement และ Trademark License Agreement
ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 12

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา

7.4

7.5

Auntie Anne’s, Inc. กับ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (ซึ่ง
เป็ นผู้ได้ รับโอนสิทธิตอ่ จาก บริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี ้ส์ จากัด)
วันที่ทาสัญญา
14 พฤษภาคม 2540
อายุสญ
ั ญา
สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2570
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Auntie Anne’s, Inc. ให้ สิทธิบริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด
(ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับโอนสิทธิ ต่อจากบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตีส้ ์ จากัด ) ให้ ใช้
เครื่ องหมายการค้ า ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
และจาหน่ายขนมอบและเครื่ องดื่มภายใต้ ชื่อ “AUNTIE ANNE’S”
โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงร่ วมกัน และบริ ษัทต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ตามสัญญา และมีข้อตกลงเรื่ อง
จานวนสาขาขันต
้ ่าที่ต้องเปิ ดในแต่ละปี ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทสามารถเปิ ด
สาขาได้ สงู กว่าข้ อตกลงมาโดยตลอด แต่ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทไม่สามารถ
เปิ ดสาขาขันต
้ ่าได้ ตามข้ อตกลง ก็สามารถที่จะเจรจากับเจ้ าของสิทธิ
เกี่ยวกับสาเหตุและมาตรการดาเนินการต่อไป
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่กาหนดใน
สัญญาและตาม Development Schedule
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “เปปเปอร์ ลันช์”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด กับ SFBI (Asia Pacific) Pte.
Ltd.
วันที่ทาสัญญา
27 พฤศจิกายน 2560
อายุสญ
ั ญา
10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์
กรุ๊ ป จากัด ให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า ,ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค
ต่างๆในการผลิต และ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดค่าตอบแทน
เป็ น อัตราร้ อยละ จากยอดขาย และมีข้อตกลงเรื่ องจานวนสาขาที่ต้อง
เปิ ดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่กาหนดใน
สัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “ชาบูตง”
สัญญา
Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Globeat Japan Inc.
วันที่ทาสัญญา
วันที่เปิ ดของแต่ละสาขา
อายุสญ
ั ญา
แต่ละสาขามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี นับจากวันที่เปิ ดดาเนินกิจการและ
สามารถขอต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีกคราวละ 10 ปี
ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 13

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

7.6

7.7

Globeat Japan Inc. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด
ใช้ เครื่ องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนใน
ขันต้
้ นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่ อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
สัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “โคล สโตน ครี มเมอรี่ ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด กับ KAHALA FRANCHISE
CORP.
วันที่ทาสัญญา
30 ธันวาคม 2552
อายุสญ
ั ญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Kahala Franchise Corp ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป
จากัด ใช้ เครื่ องหมายการค้ า องค์ ความรู้ และ เครื่ องมือที่ได้ รับการ
พัฒนา เพื่อดาเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศ ภายใต้ ชื่ อ “ Cold
Stone Creamery” และขายสินค้ าภายใต้ ฉลากของผู้ให้ สิทธิในพื ้นที่ที่
ได้ รับอนุญาตในประเทศ เพื่อเป็ นการตอบแทนสิทธิ ดงั กล่าว บริ ษัท
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่
ระบุในสัญญา และต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่ระบุใ น
สัญญา
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขที่กาหนดใน
สัญญา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “เดอะ เทอเรส”
สัญญา
สัญญาจ้ างบริ หารงาน
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด กับ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี .ดี.
เอส. จากัด
วันที่ทาสัญญา
31 พฤษภาคม 2561
อายุสญ
ั ญา
1 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด เป็ นผู้รับจ้ างบริ หารจัดการ
“ร้ านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้ กบั บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี .ดี.เอส. จากัด
จานวน 6 สาขา พร้ อมทังได้
้ ซื ้อลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า สูตรการ
ผลิต รวมทังการบริ
้
หารจัดการภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึง
สิทธิในการขยายสาขาทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่กาหนดใน
สัญญา
ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 14

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
7.8

ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “โยชิโนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Globeat Japan Inc.
วันที่ทาสัญญา
13 ธันวาคม 2553
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Globeat Japan Inc. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด
ใช้ เครื่ องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนใน
ขันต้
้ นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่ อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
สัญญา
7.9 ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “เทนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Ten Corporation
วันที่ทาสัญญา
1 พฤษภาคม 2556
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Ten Corporation ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด ใช้
เครื่ องหมายการค้ า รวมถึงให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนใน
ขันต้
้ นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่ อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
สัญญา
7.10 ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “คัตสึยะ”
สัญญา
Katsuya Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด และ
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 สิงหาคม 2556
อายุสญ
ั ญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 20 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้ สทิ ธิ บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์
กรุ๊ ป จ ากัด ใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า รวมถึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ด้ า น
เทคนิคต่างๆ ในการผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงาน
และให้ ข่า วสารที่ จ าเป็ นเพื่ อ ใช้ ในการพัฒ นาการด าเนิ น งาน โดย
กาหนดค่าตอบแทนในขันต้
้ นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิใน
แต่ละปี
ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 15

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

สัญญาสิ ้นสุดเมื่ อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
สัญญา

7.11 ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม “โอโตยะ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู้ด จากัด กับ Ootoya Holdings
Co., Ltd.
วันที่ทาสัญญา
31 สิงหาคม 2554
อายุสญ
ั ญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชัน่
แนล ฟู้ด จากัด ได้ รั บสิท ธิ ในการดาเนิน ธุรกิ จภายใต้ ทรั พ ย์ สิน ทาง
ปั ญ ญา สิ ท ธิ เ ครื่ อ งหมายการค้ า และสิ ท ธิ ใ นการให้ ผ้ ูรั บ สิ ท ธิ ต่ อ
ดาเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศภายใต้ ชื่อ “OOTOYA” เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนสิทธิดงั กล่าวบริ ษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ระบุ
ในสัญญาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่ อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
สัญญา
7.12 สัญญา
Service Agreement
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด
อายุสญ
ั ญา
1 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญา
ต่ออายุสญ
ั ญาทุก 1 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มูลทางธุ ร กิ จ และค าแนะน าต่ า งๆ อัน เกี่ ย วกับ การ
ตัด สิน ใจที่ เ ป็ นประโยชน์ โดยมี อัต ราค่า บริ การตามอัต ราที่ร ะบุใ น
สัญญา
การยกเลิกสัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาสามารถยกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน (ในราคาทุน)
สาหรับธุรกิจโรงแรมมูลค่ารวม 5,560 ล้ านบาท ธุรกิจอาหาร มูลค่า 670 ล้ านบาท และลงทุนในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์
จานวน 518 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนเงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะ
ลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริ ษัทในลักษณะที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นเพียงพอที่จะ
เป็ นผู้ร่วมกาหนดนโยบายในบริ ษัทที่จะลงทุนโดยจะส่งกรรมการเข้ าเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และคาดว่าในระยะอีก 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมากขึ ้น

ส่วนที่ 2.1 (4) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 16

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
5.ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2.1 (5) ข้ อพิพาททางกฎหมาย หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
6.ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
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 2562
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
โทรศัพท์
(02) 769-1234
โทรสาร
(02) 769-1235
สานักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
สถานที่ตงั ้
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
(02) 541-1234
โทรสาร
(02) 541-1087
บุคคลอ้ ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991

ส่วนที่ 2.1 (6) ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 626-7777










“หุ้นกู้ของ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
(CENTEL203A)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
(CENTEL218A)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”
(CENTEL229A)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
(CENTEL239A)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
(CENTEL269A)

นำยทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกุ้ครัง้ นี)้
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 626-7777
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 264-0777
โทรสาร : (02) 264-0790
บริษัทจัดอันดับเครดิต
บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จากัด
ชัน้ 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02) 231-3011

ส่วนที่ 2.1 (6) ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษำกฎหมำย (สำหรับหุ้นกู้ครัง้ นี)้
บริษัท สำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์ จำกัด
อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 26
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2646-1888, โทรสาร 0-2646-1919
สถำบันกำรเงินที่ตดิ ต่ อประจำ
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 1333
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-544-1835
ข้ อมูลสำคัญอื่น
ประวัติผิดนัดชาระหนีเ้ งินต้ นหรื อดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ หรื อผิดนัดชาระหนีเ้ งินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบัน การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น 3 ปี ย้ อนหลัง
-ไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ 3 ปี ย้ อนหลัง
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2.1 (6) ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 3

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.2
การจัดการ และกากับดูแลกิจการ
7.
7.1

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีดงั นี ้ *
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละของจานวนหุ้นทังหมด
้
1. บริ ษัท เตียง จิราธิวฒ
ั น์ จากัด
67,523,190
5.00
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
63,235,997
4.68
3. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
36,129,511
2.68
4. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
31,070,141
2.30
5. นาย ปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
29,263,374
2.17
6. นาย ทศ จิราธิวฒ
ั น์
28,976,874
2.15
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
25,105,062
1.86
8. DBS BANK LTD **
23,000,000
1.70
9. Deutsche Bank AG Singapore PWM **
22,963,360
1.70
10. นายพิชยั จิราธิวฒ
ั น์
21,596,787
1.60
หมายเหตุ : กลุม่ จิราธิวฒ
ั น์มีการถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 61.9 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

7.3

ยอดหนีค้ งค้ างในการออกตั๋วเงินและหุ้นกู้
หุน้ กู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมียอดคงค้ างหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนรวม 5 ชุด คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 4,280 ล้ านบาท ซงึ่ มีรายละเอียดดังนี ้

ครัง้ ที่ 1/2559 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
:
CENT 203A
วงเงิน
:
800 ล้ านบาท
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อายุห้ นุ กู้
:
4 ปี
ส่วนที่ 2.2 (7) ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:
:

30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2563
คงที่ 2.09% ต่อปี



ครัง้ ที่ 2/2559 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
:
CENT 218A
วงเงิน
:
980 ล้ านบาท
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อายุห้ นุ กู้
:
5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้
:
11 สิงหาคม 2559
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
:
11 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี ้ย
:
คงที่ 2.45% ต่อปี



ครัง้ ที่ 3/2559 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
:
CENT 229A
วงเงิน
:
1,000 ล้ านบาท
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อายุห้ นุ กู้
:
6 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้
:
29 กันยายน 2559
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
:
29 กันยายน 2565
อัตราดอกเบี ้ย
:
คงที่ 2.78% ต่อปี



ครัง้ ที่ 3/2559 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
:
CENT 239A
วงเงิน
:
1,000 ล้ านบาท
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อายุห้ นุ กู้
:
7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้
:
29 กันยายน 2559
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
:
29 กันยายน 2566
อัตราดอกเบี ้ย
:
คงที่ 2.97% ต่อปี



ครัง้ ที่ 3/2559 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
:
CENT 269A
วงเงิน
:
500 ล้ านบาท
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
อายุห้ นุ กู้
:
10 ปี
ส่วนที่ 2.2 (7) ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:
:

29 กันยายน 2559
29 กันยายน 2569
คงที่ 3.39% ต่อปี

ตัว๋ แลกเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังภาษี เงินได้ เว้ นแต่หากมี
การขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปั นผลหรื อจ่ายเงินปั นผลต่ากว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
ประวัติการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(1) (ร้ อยละ)
(1)

2557
0.49
0.40
81.63%

2558
0.81
0.50
61.73%

2559
0.71
0.55
77.46%

อัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณจาก เงินปั นผลต่อหุ้นหารด้ วยกาไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน

ส่วนที่ 2.2 (7) ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 3

2560
0.70
0.60
85.71%

2561
0.88
0.65
73.86%

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 3 คณะ
2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงั นี ้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
10 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม/
จานวนครัง้ ประชุม
3/3

1

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

2

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

รองประธานกรรมการ

3/3

3

นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์

4

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

5

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

6
7

นายเกริ ด เคิร์ก สตีป
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

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

8

นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

3/3
6/6
2/2
3/3
6/6
3/3
6/6
2/2
3/3
3/3
2/2
3/3
3/3
2/2
3/3
3/3
3/3
3/3

9 นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
10 นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการกากับดูแล

ส่วนที่ 2.2 (8) โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์ นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิ ธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิ ศกั ดิ์ จิราธิ วฒ
ั น์ และนายธี ระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการสองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care)
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure) โดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจาปี ของ
บริ ษัท โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา
3. พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฏหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทกาหนดรวมถึงพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 100 ล้ านบาท
4. กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั ง้ คุณสมบัติที่
หลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
5. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
6. กรรมการที่เป็ นอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร
การแต่งตังกรรมการและการก
้
าหนดมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมทังพร้
้ อมที่จะคัดค้ านการกระทาของฝ่ าย
จัดการหรื อกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เชื่ อถือได้ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน
8. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความ
เสีย่ งที่สาคัญได้
10. จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทปฎิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
11. จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
12. จัดให้ มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และสนับสนุนให้ มีการสื่อสารไปสูท่ กุ คนในบริ ษัทให้ ได้ รับ
ทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
13. จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.2 (8) โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
14. จัดให้ มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรื อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรื อการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการต้ องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
15. จัดให้ มีการกาหนดผลการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
16. จัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ
17. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
18. พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อ ง โดยเข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ ว มหลัก สูตรที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การปฏิบัติ หน้ า ที่
กรรมการหรื อกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
19. กากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการ
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บคุ คลากรของบริ ษัท ตลอดจน
สนับสนุนให้ มีการสือ่ สารทังภายในและภายนอกองค์
้
กรเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
20. กากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล
21. กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (Availability) รวมทัง้
การจัดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้ กรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลด้ วย
22. จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
23. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชี พเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกด้ วยค่าใช้ จ่าย
บริ ษัท
24. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบหมาย
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหารของบริ ษัทมีจานวน 10 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
1 นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และการกากับดูแล
2 นายมาร์ คแลนด์ เบลคล็อค
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3 นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และการกากับดูแล
รองประธานอาวุโส ฝ่ ายการเงินและบริ หาร
เลขานุการบริ ษัท
4 นางสุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์
รองประธานอาวุโส ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
5 นายแอนดรู แลงสตัน้
รองประธานอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
6 นายเดวิด กู๊ต
รองประธาน ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
7 นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
รองประธาน ฝ่ ายจัดซื ้อ
ส่วนที่ 2.2 (8) โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 3

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
8 นายโธมัส ธรัสเซล
9 นายเอเดรี ยน ฮาร์ ดวิก – โจนส์
10 นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์

รองประธาน ฝ่ ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล
รองประธาน ฝ่ ายออกแบบและเทคนิค
รองประธาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตังให้
้ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ เดือน มิถนุ ายน
พ.ศ. 2543 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท
ก)
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ: ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้ รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับกรรมการ 10 คน
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม (ครั ง้ )
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท

ตรวจสอบ

สรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน

1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

/1

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกริด เคิร์ก สตีป
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
รวมค่ าตอบแทนทัง้ สิน้

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
และกากับดูแล

4/4
4/4
4/4
9/9
2/2
2/4
5/9
4/4
8/9
1/2
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
4/4

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มติแต่งตัง้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีผลวันที่ 30 เมษายน 2561
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4/4

ค่ าตอบแทน
(บาท/ปี )
540,000
360,000
400,000
320,000
60,000
240,000
120,000
360,000
210,000
30,000
360,000
360,000
60,000
120,000
360,000
60,000
120,000
360,000
240,000
120,000
4,800,000

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 10 รายในปี 2561 ซึง่ ได้ รับเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 69,089,535 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร 10 ราย แบ่งเป็ นดังนี ้
ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2561
57,441,766
8,716,776
2,930,993
69,089,535

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่น
รวม
ข)

เบีย้ เลีย้ งรับรองพิ เศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน บริ ษัทได้ ให้ เบี ้ยเลี ้ยงรั บรองพิเศษในการมาใช้ บริ การที่ห้องอาหารของโรงแรม
แก่กรรมการบริ ษัทท่านละ 80,000 บาท โดยในปี 2561 ค่าเบีย้ เลี ้ยงรับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ ไปจริ งมีจานวน
478,232 บาท

ค)

เงิ นกองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษัทมีโครงการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กั บพนักงานคนไทยทุกคนที่ทางานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้ เข้ าเป็ นสมาชิก
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริ ษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบั ญชีเงินเดือนของพนักงานและบริ ษัทจะจ่าย
สมทบเข้ ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถกู หัก
อายุงาน

% 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

6 เดือน ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
8.5 บุคลากร
ค่ำตอบแทนและจำนวนพนักงำน
(1)
จานวนพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 61
ณ 30 มิ.ย. 62
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
150
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร
152
149
108
ฝ่ ายขายและการตลาด
131
106
10
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
6
8
13
ฝ่ ายงานโครงการ
12
13
13
ฝ่ ายจัดซื ้อ
14
12
38
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
32
36
13
ฝ่ ายตรวจสอบ
13
13
29
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
25
28
289
ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม
318
317
213
ฝ่ ายต้ อนรับส่วนหน้ า
206
219
39
ฝ่ ายช่าง
37
37
915
รวม
946
938
จานวนพนักงานบริ ษัทย่อย
13,477
14,980
15,894
รวม
14,423
15,918
16,809
หมายเหตุ: จานวนพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใช้ จานวน
พนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกัน
(2)
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2561 ผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
อื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวม 5,335 ล้ านบาท
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2559 – 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย
แห่งหนึง่ คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ ้นทุกปี ตามจานวนสาขาที่เปิ ดใหม่ ดังนี ้
จานวนสาขา
จานวนพนักงาน*

ปี 2559
830
9,350

ปี 2560
889
9,008

ปี 2561
956
10,472

หมายเหตุ: จานวนพนักงานประจาและพนักงานชัว่ คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกัน
ส่วนที่ 2.2 (8) โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 7

ณ 30 มิ.ย. 62
1,007
11,465

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2559 – 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานที่มีสดั ส่วนเป็ นนัยสาคัญคือเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องในระยะสันและ
้
ระยะยาว โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พิจารณา
เลือ่ นตาแหน่งงานจากภายในบริ ษัท และให้ มีการโอนย้ ายงานระหว่างบริ ษัทในเครื อตามความสามารถของแต่ละคน
นโยบายค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และการปรับ
ค่าแรงขันต
้ ่าตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2.2 (8) โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 8

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
9. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีที่ทาการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
 งบการเงินสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 สอบทานโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
 งบการเงินสาหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
 งบการเงิ น ส าหรั บ ปี 2560
ตรวจสอบโดยนางสาววิ ภ าวรรณ ปั ท วัน วิ เ วก แห่ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด
(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562

สาหรับปี 2561

สาหรับปี 2560

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ให้ ความเห็ นไว้ ใ นรายงานผู้สอบบัญชี ว่าไม่พบสิ่ง ที่เป็ นเหตุใ ห้ เชื่ อว่าข้ อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทาน
ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมี
วรรคเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์ ซึ่งได้ อธิบายถึงรายการแก้ ไขข้ อผิดพลาดของปี ก่อนเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนที่บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของกลุม่ บริ ษัทไปร่วมลงทุนในการร่ วมค้ าแห่งหนึ่ง
รวมถึง เงิ นให้ ก้ ูยืม ระยะยาวแก่ กิจ การดังกล่า ว โดยเงิ น ลงทุนและเงิ นให้ ก้ ูยืม ระยะยาว
ดังกล่าวควรจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้ า เนื่องจากมีการควบคุมร่ วมกับผู้ลงทุน
รายอื่น และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการดังกล่าวที่มีลกั ษณะเป็ นการลงทุน
ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 3.3 (9) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
(ค) สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
30 มิถุนายน 2562
(พันบาท)
(%)

รายการ
สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
(%)

31 ธันวาคม 2560
(พันบาท)
(%)

787,508
1,333,005
750,211
-

3.0%
5.1%
2.9%
-

1,281,543
898,690
863,429
-

4.8%
3.4%
3.3%
-

701,414
98,043
860,030
7,464

2.8%
0.4%
3.4%
-

818,179
181,271
3,870,174

3.1%
0.7%
14.8%

844,819
160,793
4,049,274

3.2%
0.6%
15.3%

807,076
176,495
2,650,522

3.2%
0.7%
10.5%

1,058
528,378
2.0%
540,766
2.1%
384,809
1.5%
17,436,669 66.8%
314,602
1.2%
1,793,196 6.9%
444,890
1.7%
81,302
0.3%
697,315
2.7%
22,222,985 85.2%
26,093,159 100.0%

902
533,619 2.0%
394,125 1.5%
392,780 1.5%
17,627,996 66.8%
314,602 1.2%
1,941,087 7.3%
436,013 1.6%
86,445 0.3%
670,607 2.5%
22,398,176 84.7%
26,447,450 100.0%

ส่วนที่ 3.3 (9) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 2

1,177
526,614
2.1%
96,929
0.4%
408,856
1.6%
17,884,382 71.5%
314,602
1.3%
2,103,218 8.4%
389,282
1.6%
83,185
0.3%
578,543
2.3%
22,386,788 89.5%
25,037,310 100.0%

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2562
(พันบาท)
(%)

รายการ
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ รับล่วงหน้ ารอการตัดบัญชี
ที่ถึงกาหนดภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ รับล่วงหน้ ารอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินสาหรับค่ารื อ้ ถอน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

103,480
2,467,415

0.4%
9.5%

149,149

0.6%

31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
(%)

129,799 0.5%
2,755,416 10.4%
169,276

0.6%

31 ธันวาคม 2560
(พันบาท)
(%)

151,185 0.6%
2,719,681 10.9%
177,717

0.7%

603,402 2.3%
800,000 3.1%
160,421 0.6%
180,622 0.7%
4,464,489 17.1%

234,144 0.9%
179,356 0.7%
224,275 0.8%
3,692,266 12.9%

235,302 0.9%
700,000 2.8%
167,917 0.7%
252,969 1.0%
4,404,771 17.6%

1,930,745 7.4%
3,480,000 13.3%
52,329 0.2%
1,962,020 7.5%
218,786 0.8%
319,489 1.2%
124,657 0.5%
14,165 0.1%
8,102,191 31.1%
12,566,680 48.2%

2,379,568 9.0%
4,280,000 16.2%
52,329 0.2%
2,024,226 7.7%
208,571 0.8%
257,217 1.0%
116,692 0.4%
16,907 0.1%
9,335,509 35.4%
13,027,775 49.3%

1,537,725 6.1%
4,280,000 17.1%
60,989 0.2%
2,154,913 8.6%
184,719 0.7%
229,641 0.9%
107,854 0.4%
18,328 0.1%
8,574,169 34.1%
12,978,940 51.7%

ส่วนที่ 3.3 (9) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 3

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2562
(พันบาท)
(%)

รายการ
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนที่เกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,350,000
1,350,000
970,000

5.2%
5.2%
3.7%

158,080
0.6%
10,474,088 40.1%
53,689
0.2%
13,005,857 49.8%
520,622
2.0%
13,526,479 51.8%
26,093,159 100.0%

31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
(%)

1,350,000
1,350,000
970,000

5.1%
5.1%
3.7%

158,080
0.6%
10,293,247 38.8%
130,824
0.5%
12,902,151 48.7%
517,524
2.0%
13,419,675 50.7%
26,447,450 100.0%

ส่วนที่ 3.3 (9) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 4

31 ธันวาคม 2560
(พันบาท)
(%)

1,350,000
1,350,000
970,000

5.4%
5.4%
3.9%

158,080 0.6%
8,943,096 35.8%
119,677 0.5%
11,540,852 46.2%
517,518 2.1%
12,058,370 48.3%
25,037,310 100.0%

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง
ต้ นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่ วม และการร่ วมค้ า ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้ า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
(พันบาท)
(%)
4,534,044
6,065,522
56,894
312,858
10,969,318

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561
(พันบาท)
(%)

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)

41.3% 4,864,830 44.5%
55.3% 5,800,217 53.1%
0.5%
56,894
0.5%
2.9%
210,390
1.9%
100.0% 10,932,331 100.0%

(%)

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(พันบาท)

(%)

9,363,989 43.0%
11,898,995 54.7%
114,613
0.5%
390,557
1.8%
21,768,154 100.0%

8,921,805 43.9%
10,892,624 53.5%
114,613
0.6%
416,295
2.0%
20,345,337 100.0%

2,845,148
3,313,066
427,671
2,977,207
9,563,092

25.9%
30.2%
3.9%
27.1%
87.1%

2,931,654
3,122,527
413,649
2,828,182
9,296,012

26.8%
28.6%
3.8%
25.9%
85.1%

5,911,810
6,456,501
851,317
5,666,233
18,885,861

27.2%
29.8%
3.9%
26.0%
86.9%

5,664,472
5,867,098
766,124
5,290,274
17,587,968

27.8%
28.8%
3.8%
26.0%
86.4%

1,406,226

12.8%

1,636,319

15.0%

2,882,292

13.1%

2,757,370

13.6%

14,870

0.1%

27,894

0.2%

35,388

0.2%

(34,535)

-0.2%

1,421,096

12.9%

1,664,213

15.2%

2,917,680

13.3%

2,722,835

13.4%

(110,960)
1,310,136
(203,029))
1,107,107

-1.0%
11.9%
-1.8%
10.1%

(101,448)
1,562,765
(249,985)
1,312,780

-0.9%
14.3%
-2.3%
12.0%

(204,615)
2,713,065
(438,776)
2,274,289

-0.9%
12.4%
-2.0%
10.4%

(223,878)
2,498,957
(407,557)
2,091,400

-1.1%
12.3%
-2.0%
10.3%

-

-

-

-

(17,491)

-0.1%

-

-

-

-

-

-

(17,491)

-0.1%

-

-

(95,446)
125

-0.9%
-

31,189
(246)

0.3%
-

11,857
(221)

0.1%
-

(150,283)
145

-0.7%
-

(95,321)
(95,321)
1,011,786

-0.9%
-0.9%
9.2%

30,943
30,943
1,343,723

0.3%
0.3%
12.3%

11,636
(5,854)
2,268,435

0.1%
10.4%

(150,138)
(150,138)
1,941,263

-0.7%
-0.7%
9.6%
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

รายการ
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรสาหรับงวด/ปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
(พันบาท)
(%)

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561
(พันบาท)
(%)

1,058,331
48,776

9.6%
0.4%

1,254,773
58,007

11.5%
0.5%

2,177,612
96,677

10.0%
0.4%

1,991,390
100,011

9.8%
0.5%

1,107,107

10.0%

1,312,780

12.0%

2,274,289

10.4%

2,091,401

10.3%

981,196
30,590

8.9%
0.3%

1,276,959
66,764

11.7%
0.6%

2,171,269
97,166

10.0%
0.4%

1,879,103
62,159

9.2%
0.3%

9.2%
0.78
1,350,000,000

1,343,723

12.3%
0.93
1,350,000,000

2,268,435

10.4%
1.61
1,350,000,000

1,941,262

1,011,786

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)

ส่วนที่ 3.9 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 6

(%)

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(พันบาท)

(%)

9.5%
1.48
1,350,000,000

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

รายการ

เงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ น
งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ปลายปี

สาหรับงวด 6
เดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
2,093,566
(1,497,489)
(1,065,751)
(24,361)

สาหรับงวด 6
สาหรับปี สิน้ สุด
เดือนสิน้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 2561
2561
(พันบาท)
2,081,219
4,213,077
(937,886)
(2,669,174)
(1,043,517)
(991,514)
(86,264)
27,740

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
4,781,927
(3,148,802)
(1,920,135)
(871)

(494,035)

13,552

580,129

(287,881)

1,281,543

701,414

701,414

989,295

787,508

714,966

1,281,543

701,414

ส่วนที่ 3.9 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 7

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2561
2560

รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาการชาระหนี ้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น(DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีเงิน
ได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อัตราส่วนตัว๋ เงินจ่ายต่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยที่ครบกาหนดภายใน 1
ปี ต่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังหมด
้
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี ้สินรวม

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

0.9
0.2
0.9
35.2
10
12.9
28

0.7
0.3
1.0
29.8
12
13.6
27

1.1
0.5
1.0
22.2
16
11.0
33

0.6
0.3
1.1
21.2
17
10.1
36

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

56.3%
12.0%
3.4%
164.8%
8.4%
13.6%

57.0%
15.3%
2.4%
127.2%
11.5%
20.0%

56.2%
13.6%
2.3%
146.2%
10.0%
17.1%

56.4%
13.9%
2.6%
174.9%
9.8%
17.2%

(%)
(%)
(เท่า)

7.1%
19.4%
0.8

10.0%
22.1%
0.9

8.5%
20.5%
0.8

8.1%
19.2%
0.8

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

0.9
0.5
21.2
15.9
1.0
7.4
n/a
1.1

1.0
0.5
22.2
19.1
1.3
9.6
n/a
1.1

1.0
0.5
22.5
4.3
1.2
4.2
n/a
1.0

1.1
0.6
22.2
3.0
0.8
2.2
n/a
1.3

(เท่า)
(เท่า)

0.01
0.2

0.02
0.2

0.02
0.03

0.02
0.1

(เท่า)

0.6

0.5

0.5

0.5
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า และระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยคานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทังหมดของ
้
CRG เป็ นการขายเงินสด
- อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เกณฑ์เงินสด) = (กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน+ดอกเบี ้ยจ่าย+ภาษี ) / ดอกเบี ้ยจ่าย
- อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการดาเนินงาน/ (การจ่ายชาระคืนหนี ้สิน + รายจ่ายลงทุนซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
- อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน = EBITDA/ (ชาระคืนเงินกู้ระยะยาว + ต้ นทุนทางการเงิน)
- อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย

ส่วนที่ 3.9 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 6

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
10. คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
10.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมท่ องเที่ยว
1. การท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาส 2/2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 9.0 ล้ านคน เติบโต 1.1% เทียบกับปี ที่ผา่ นมา แม้ นกั ท่องเที่ยวชาว
รัสเซียและจีนลดลง 9.5% และ 8.2% ตามลาดับ แต่ได้ รับการชดเชยจากการเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย เป็ น
สาคัญ โดยเติบโต 23.4% เทียบปี ก่อน
โดยครึ่ งปี แรก จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจานวน 19.7 ล้ านคน เติบโต 1.3% เทียบกับปี ก่อน จากการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย และมาเลเซียเป็ นสาคัญ โดยเติบโต 24.1% และ 6.8% ตามลาดับ ขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนซึ่ง
มีสดั ส่วนสูงสุดที่ 29% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทงหมด
ั้
ลดลงจานวน 4.9% เทียบปี ก่อน
2. การท่องเที่ยวมัลดีฟส์
จานวนนักท่องเที่ยวไตรมาส 2/2562 รวม 379,611 คน เติบโต 23.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโต
ของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค โดยนักท่องเที่ยวที่จานวนเพิม่ มากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ อินเดีย, จีน และ อิตาลี เติบโต
112.9%, 16.1% และ 51.4% โดยมีสดั ส่วน 12.1%, 16.8% และ 5.9% ของนักท่องเทีย่ วทังหมดตามล
้
าดับ
ครึ่งปี แรก จานวนนักท่องเที่ยวรวม 862,589 คน เติบโต 18.7% เทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียมี
การเติบโตแบบก้ าวกระโดด 99.9% กอปรกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยปี นี ้เติบโตในอัตรา 10.1% เทียบปี
ก่อน

ส่วนที่ 2.3 (10) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 1

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
10.2 วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนรวม และรำยธุรกิจของบริษัทฯ
10.2.1 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
1. วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 และปี 2560
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)
ปี 2561

ปี 2560

จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
%
9,764.3 44.9%
9,357.9
46.0%
12,003.9 55.1% 10,987.6 54.0%
21,768.2 100.0% 20,345.5 100.0%
3,438.1 15.8%
3,329.2
16.4%
5,720.7 26.3%
5,174.2
25.4%
9,158.8 42.1%
8,503.4
41.8%
7,682.3 35.3%
7,170.6
35.2%
39.3
0.2%
30.3
0.1%

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม (1, 2)
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร
รวมต้ นทุนขาย(3)
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
บวก ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กำไรก่ อนค่ ำเสื่อมรำคำ ค่ ำตัดจำหน่ ำย ดอกเบีย้ จ่ ำย
และภำษีเงินได้ (EBITDA)
4,966.4 22.8%
4,701.8
23.1%
หัก ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
(2,044.9) -9.4% (1,914.0) -9.4%
กำไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ำย และภำษีเงินได้ (EBIT)
2,921.5 13.4%
2,787.8
13.7%
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
(204.6)
-0.9%
(223.9)
-1.1%
หัก ภาษี เงินได้
(438.8)
-2.0%
(407.6)
-2.0%
หัก กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
(96.7)
-0.4%
(100.0)
-0.5%
กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนปกติ
2,181.4 10.0%
2,056.3
10.1%
รำยกำรพิเศษ
ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีสว่ น
ได้ เสียขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
(3.9)
0.0%
(64.9)
-0.3%
กำไรสุทธิ
2,177.5 10.0%
1,991.4
9.8%
(1) รวมรายได้ จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า-เซ็นทาราแกรนด์ สมุย จานวน 100.3 ล้ านบาท
(2) รวมรายได้ จากประกันน ้าท่วมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ภเู ก็ต 35.9 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2560
(3) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -)
จำนวนเงิน
%
406.4
4.3%
1,016.3
9.2%
1,422.7
7.0%
108.9
3.3%
546.5
10.6%
655.4
7.7%
511.7
7.1%
9.0
29.7%
264.6
130.9
133.7
(19.3)
31.2

5.6%
6.8%
4.8%
-8.6%
7.7%

(3.3)
125.1

-3.3%
6.1%

(61.0)
186.1

-94.0%
9.4%

บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 21,768.2 ล้ านบาท (ปี 2560: 20,345.5 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 1,422.7 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 7.0%)
จากการเพิ่มรายได้ ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยสัดส่วนของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ต่อรายได้ จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่
45% : 55% (ปี 2560: 46% : 54%) และมีกาไรขันต้
้ นรวม 12,104.2 ล้ านบาท (ปี 2560: 11,311.0 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 793.2
ล้ านบาท (หรื อเติบโต 7.0%) บริ ษัทฯมีกาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ (EBITDA) รวม
4,966.4 ล้ านบาท (ปี 2560: 4,701.8 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 264.6 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 5.6% เทียบกับปี ก่อน) โดยมีอตั รากาไร
ส่วนที่ 2.3 (10) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 2

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ ตอ่ รายได้ รวม (%EBITDA) 22.8% ลดลงจากปี ก่อน (ปี 2560:
23.1%) จากอัตราการทากาไรของธุรกิจอาหาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิรวม 2,177.5 ล้ านบาท (ปี 2560: 1,991.4 ล้ านบาท)
เพิ่มขึ ้น 186.1 ล้ านบาท เติบโต 9.4% เทียบปี ก่อน จากการลดลงของรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย - ขาดทุนจากการประเมินทรัพย์สนิ จานวน 61.0 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน และการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการ
เงินที่มีประสิทธิภาพ
2. วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนรำยธุรกิจ
2.1 ธุรกิจโรงแรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น จานวน 68 โรงแรม (13,477 ห้ อง) โดยเป็ นโรงแรม
ที่เปิ ดดาเนินการแล้ วทังสิ
้ ้น 39 โรงแรม (7,563 ห้ อง) และเป็ นโรงแรมที่กาลังพัฒนา 29 โรงแรม (5,914 ห้ อง) ในส่วน 39
โรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ วนัน้ 17 โรงแรม (4,184 ห้ อง) เป็ นโรงแรมที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ และ 22 โรงแรม (3,379 ห้ อง) เป็ น
โรงแรมที่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาบริ หาร
ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ เป็ นเจ้ ำของสำหรับ ปี 2561
ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม
อัตรำกำรเข้ ำพัก (Occupancy - (ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
OCC)
2561
2560
เปลี่ยนแปลง
กรุงเทพฯ
84.4%
81.4%
3.0%

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
2561
2560*
เปลี่ยนแปลง
84.2%
81.4%
2.8%

ต่างจังหวัด

81.8%

83.1%

-1.3%

80.7%

83.1%

-2.4%

มัลดีฟส์
ประเทศไทยเฉลี่ย

83.5%
82.6%

84.4%
82.6%

-0.9%
-

83.5%
81.8%

84.4%
82.6%

-0.9%
-0.8%

รวมเฉลี่ย

82.6%

82.7%

-0.1%

81.9%

82.7%

-0.8%

รำคำห้ องพักเฉลี่ย (บำท)
(Average Room Rate - ARR)

ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม
(ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
2561
2560
เปลี่ยนแปลง

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
2561
2560* เปลี่ยนแปลง

กรุงเทพฯ

3,429

3,450

-0.6%

3,089

3,450

-10.5%

ต่างจังหวัด

4,183

4,128

1.3%

4,052

4,128

-1.8%

มัลดีฟส์
ประเทศไทยเฉลี่ย

18,093
3,949

18,312
3,926

-1.2%
0.6%

18,093
3,728

18,312
3,926

-1.2%
-5.0%

รวมเฉลี่ย

4,899

4,897

-

4,620

4,897

-5.7%

ส่วนที่ 2.3 (10) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 3

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
รำยได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (บำท) ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม
(Revenue per Available
(ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
Room - RevPar)
2561
2560
เปลี่ยนแปลง

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่)
2561

2560*

เปลี่ยนแปลง

กรุงเทพฯ

2,892

2,810

2.9%

2,602

2,810

-7.4%

ต่างจังหวัด

3,420

3,428

-0.2%

3,269

3,428

-4.6%

มัลดีฟส์
ประเทศไทยเฉลี่ย

15,102
3,260

15,464
3,241

-2.3%
0.6%

15,102
3,051

15,464
3,241

-2.3%
-5.9%

รวมเฉลี่ย

4,047

4,049

-0.1%

3,786

4,049

-6.5%

* หมำยเหตุ: ในปี 2560 ไม่รวมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ ทังนี
้ ้ บริษัทฯบันทึกผลประกอบการ
ของโรงแรมดังกล่าวเป็ นรายได้ อื่นตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และไม่รวมโรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช ซึง่ เริ่มเปิ ด
ดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560

ผลการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมสาหรับปี 2561
ธุรกิจโรงแรม (ล้ านบาท)
รายได้ จากกิจการโรงแรม
รายได้ รวม (รวมรายได้ อื่น)
กาไรขันต้
้ น
% อัตรากาไรขันต้
้ น
EBITDA
% EBITDA
กาไรสุทธิ
% อัตรากาไรสุทธิ

2561
9,364.0
9,764.3
5,925.9
63.3%
3,433.7
35.2%
1,432.3
14.7%

2560*
8,921.8
9,357.9
5,592.6
62.7%
3,275.6
35.0%
1,286.1
13.7%

เปลี่ยนแปลง
5.0%
4.3%
6.0%
0.6%
4.8%
0.2%
11.4%
1.0%

* ไตรมาส 1/2560 รวมรายได้ จากชดเชยประกันน ้าท่วมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ ท ภูเก็ต จานวน 35.9 ล้ านบาท

ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 9,764.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 406.4 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 4.3%) เทียบกับปี ก่อน
สาหรับกลุม่ โรงแรมเดิม รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 0.1% เทียบปี ก่อน เป็ น 4,047 บาท จากอัตราการเข้ า
พัก (OCC) ลดลงจาก 82.7% เป็ น 82.6% ในขณะราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) อยู่ที่ 4,899 บาท อย่างไรก็ดี หากพิจารณารวม
โรงแรมใหม่ คือ โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช และโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
ตามที่กล่าวข้ างต้ น รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 6.5% เทียบปี ก่อน อยู่ที่ 3,786 บาท จากการลดลงของราคา
ห้ องพักเฉลีย่ (ARR) 5.7% เทียบปี ก่อน อยูท่ ี่ 4,620 บาท และอัตราการเข้ าพัก (OCC) ลดลงจาก 82.7% เป็ น 81.9%
 กรุงเทพฯ: รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ของกลุม่ โรงแรมเดิมระดับ 5 ดาวเพิ่มขึ ้น 2.9% อยู่ที่ 2,892
บาท เนื่องจากการเพิ่มของอัตราการเข้ าพัก (OCC) จาก 81.4% เป็ น 84.4% ขณะที่ราคาห้ องพักเฉลี่ย
(ARR) อยู่ที่ 3,429 บาท ลดลง 0.6% เทียบปี ก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อรวมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ ซึง่ เป็ นโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ระดับต่ากว่ากลุม่ โรงแรม
เดิม ส่งผลให้ รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ของโรงแรมในกรุงเทพทังหมดลดลง
้
7.4% เทียบกับปี ก่อน
ส่วนที่ 2.3 (10) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 4

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
อยู่ที่ 2,602 บาท ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 10.5% เทียบปี ก่อน ขณะอัตราการเข้ าพัก (OCC)
เพิ่มขึ ้นจาก 81.4% เป็ น 84.2%
 ต่างจังหวัด: รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลง 0.2% เป็ น 3,420 บาท จาก
อัตราการเข้ าพัก (OCC) ลดลง 83.1% เป็ น 81.8% แต่ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึน้ 1.3% เป็ น
4,183 บาท แต่อย่างไรก็ดี เมื่อรวมโรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช ซึง่ เป็ นโรงแรมระดับ Affordable Lifestyle
มีระดับต่ากว่ากลุ่มโรงแรมเดิม ทาให้ รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (RevPar) ของโรงแรมต่างจังหวัดทังหมด
้
ลดลง 4.6% อยู่ที่ 3,269 บาท ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 1.8% เทียบปี ก่อน อยู่ที่ 4,052 บาท
ขณะที่อตั ราการเข้ าพัก (OCC) ลดลงจาก 83.1% เป็ น 80.7%
 มัลดีฟส์: รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 2.3% เทียบกับปี ก่อน โดยอัตราการเข้ า พัก (OCC) ลด
จาก 84.4% เป็ น 83.5% และราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 1.2% เทียบกับปี ก่อน เป็ น 18,093 บาท
เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาในสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) เพิ่มขึ ้น 2.8% โดยเป็ นผลจากการเพิ่มราคาห้ องพัก (ARR) 4.0% เทียบ
กับปี ที่ผา่ นมา
สาหรับปี 2561 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นจานวน 5,925.9 ล้ านบาท (ปี 2560: 5,592.6 ล้ านบาท) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 6.0%
เทียบปี ก่อน โดยคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 63.3% เพิ่มขึ ้นเทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อน (ปี 2560: 62.7%) ในขณะที่อตั รากาไร
ก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ ต่อรายได้ รวม (% EBITDA) อยู่ที่ 35.2% ดีขึ ้นเทียบปี ที่ผ่าน
มา (ปี 2560: 35.0%) โดยมี EBITDA รวม 3,433.7 ล้ านบาท เติบโต 4.8% เทียบปี ก่อน ทังนี
้ ้ธุรกิจโรงแรมมีกาไรสุทธิจานวน
1,432.3 ล้ านบาท เติบโต 11.4% เทียบกับปี ก่อน
2.2 ธุรกิจอาหาร
สุทธิจากธุรกิจอาหาร 186.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13.0 ล้ านบาท เติบโต 7.5% เทียบปี ก่อน
ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจอำหำรสำหรับ ปี 2561
% อัตรำกำรเติบโตสำขำเดิม (SSS)
2561
2560
4 แบรนด์หลัก

0.4%

-1.0%

7 แบรนด์

-2.8%

0.8%

เฉลี่ย

0.1%

-0.9%

% อัตรำกำรเติบโตจำกยอดขำยรวม (TSS)
4 แบรนด์หลัก

2561
8.2%

2560
2.9%

7 แบรนด์

16.2%

6.6%

เฉลี่ย

9.3%

3.4%
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ธุรกิจอำหำร (ล้ ำนบำท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม (รวมรายได้ อื่น)
กาไรขันต้
้ น
% อัตรากาไรขันต้
้ น
EBITDA
% EBITDA
กาไรสุทธิ
% อัตรากาไรสุทธิ

2561
11,899.0
12,003.9
6,178.3
51.9%
1,532.7
12.8%
745.2
6.2%

2560
10,892.6
10,987.6
5,718.4
52.5%
1,426.2
13.0%
705.3
6.4%

เปลี่ยนแปลง
9.2%
9.2%
8.0%
-0.6%
7.5%
-0.2%
5.7%
-0.2%

บริ ษัทฯมีรายได้ ธุรกิจอาหารรวม 12,003.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,016.3 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 9.2%) จากปี ก่อน โดยมี
อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total-System-Sales : TSS) เพิ่มขึ ้น 9.3% (ปี 2560: 3.4%) และมีอตั ราการ
เติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales : SSS) เพิ่มขึ ้น 0.1% เทียบกับปี ก่อน (ปี 2560: ลดลง 0.9%) การปรับตัวดีขึ ้นของ
SSS เทียบปี ก่อนเป็ นผลจากการดาเนินงานของแบรนด์ เค เอฟ ซี, โอโตยะ, เทนยะ, อานตี ้ แอนส์ และคัตสึยะ จากการออก
โปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่อง, การทาโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ มากขึ ้น, การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเมนูที่หลากหลายมากขึ ้น
สาหรับปี 2561 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นจานวน 6,178.3 ล้ านบาท (ปี 2560: 5,718.4 ล้ านบาท) โดยคิดเป็ นอัตรากาไร
ขันต้
้ นลดลงเป็ น 51.9% (ปี 2560: 52.5%) ส่งผลให้ อตั รากาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษีเงินได้
ต่อรายได้ รวม (% EBITDA) 12.8% ลดลงเทียบกับปี ก่อน (ปี 2560: 13.0%) อย่างไรก็ดี EBITDA ยังคงเติบโต 7.5% เทียบปี
ก่อน อยูท่ ี่ 1,532.7 ล้ านบาท จากการเติบโตของรายได้ บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิจากธุรกิจอาหารจานวน 745.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
39.9 ล้ านบาท หรื อเติบโต 5.7% เทียบปี ก่อน
3. สถำนะทำงกำรเงิน:
ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 26,447.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 จานวน 1,410.1 ล้ าน
บาท (หรื อเติบโต 5.6%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 580.1 ล้ านบาท ,
เงินลงทุนชั่วคราวจานวน 800.6 ล้ านบาท และเงินลงทุนในการร่ วมค้ า 297.2 ล้ านบาท ขณะที่ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมถึงสิทธิการเช่าลดลง ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการตัดค่าเสือ่ มราคาระหว่างปี
หนี ้สินรวม มีจานวน 13,027.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 จานวน 48.8 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 0.4%) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินจานวน 840.7 ล้ านบาท ขณะที่มีการชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบ
กาหนดชาระ 700.0 ล้ านบาท
บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจานวน 13,419.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 จานวน 1,361.3 ล้ านบาท (หรื อ
เพิ่มขึ ้น 11.3%) ซึง่ เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิระหว่างปี 2,274.3 ล้ านบาท สุทธิด้วยเงินปั นผลจานวน 809.9 ล้ านบาท และกาไร
ส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 96.7 ล้ านบาท เป็ นหลัก
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ จากการดาเนินงาน 4,213.1 ล้ านบาท ลดลง 568.9 ล้ านบาท (หรื อลดลง
11.9%) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีสาเหตุจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 75.8 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับการเพิ่มขึ ้นจานวน 433.5 ล้ านบาท ในปี 2560 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ค่าใช้ จ่าย
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ค้ างจ่าย และเงินมัดจาห้ องพัก กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจานวน 2,669.2 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสด
จ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,344.6 ล้ านบาท เงินลงทุนชัว่ คราว 800.6 ล้ านบาท และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
297.2 ล้ านบาท ขณะที่บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 991.5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปั นผล
จ่ายจานวน 907.1 ล้ านบาท และชาระคืนหุ้นกู้ 700.0 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ ้น 850.4 ล้ านบาท
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ปี 2561
ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.1
0.6
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ*ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.7
0.8
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.5
0.6
หมายเหตุ: *ไม่รวมรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี

บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 เป็ น 1.1 เท่า ในปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นสาคัญ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.6 เท่า
ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 0.5 ณ สิ ้นปี 2561 เนื่องจากการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
10.2.1 ผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ำยน 2562
ผลการดาเนินงานสาหรับ 6 เดือนปี 2562 และปี 2561
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)
งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
เปลี่ยนแปลง
ปี 2561
ปี 2562
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -)
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
%
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม (1)
4,756.4 43.8%
5,088.3
46.5%
(331.9)
-6.5%
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
6,112.2 56.2%
5,844.1
53.5%
268.1
4.6%
รวมรำยได้
10,868.6 100.0% 10,932.4 100.%
(63.8)
-0.6%
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม
1,610.2 14.8%
1,744.2
16.0%
(134.0)
-7.7%
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจอาหาร
2,942.1 27.1%
2,765.3
25.3%
176.8
6.4%
รวมต้ นทุนขาย(2)
4,552.3 41.9%
4,509.5
41.2%
42.8
0.9%
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
3,926.9 36.1%
3,783.2
34.6%
143.7
3.8%
บวก ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
14.9
0.1%
27.9
0.3%
(13.0)
-46.6%
กำไรก่ อนค่ ำเสื่อมรำคำ ค่ ำตัดจำหน่ ำย ดอกเบีย้ จ่ ำย
และภำษีเงินได้ (EBITDA)
2,404.3 22.1%
2,667.6
24.4%
(263.3)
-9.9%
หัก ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
(1,025.8) -9.4% (1,003.4) -9.2%
22.4
2.2%
กำไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ำย และภำษีเงินได้ (EBIT)
1,378.5 12.5%
1,664.2
15.2%
(285.7)
-17.2%
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
(111.0)
-0.9%
(101.4)
-0.9%
9.6
9.4%
หัก ภาษี เงินได้
(182.9)
-1.7%
(250.0)
-2.3%
(67.1)
-26.8%
หัก กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
(48.8)
0.4%
(58.0)
-0.5%
(9.2)
-15.9%
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)

งวด 6 เดือน
ปี 2561
จำนวนเงิน
%
1,035.8
9.5%

งวด 6 เดือน
เปลี่ยนแปลง
ปี 2562
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -)
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
%
1,254.8
11.5%
(219.0)
-17.5%

กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนปกติ
รำยกำรพิเศษ
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี )
80.6
0.7%
80.6
ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีสว่ น
ได้ เสียขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
(58.1)
-0.5%
(58.1)
กำไรสุทธิ
1,058.3
9.7%
1,254.8
11.5%
(196.5)
(1) รวมรายได้ จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า-เซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท สมุย จานวน 49.8 ล้ านบาท
(2) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 10,868.6 ล้ านบาท (6 เดือน ปี 2561: 10,932.4 ล้ านบาท) ลดลง 63.8 ล้ านบาท (หรื อ 0.6%)
จากการลดลงของรายได้ ธุรกิจโรงแรม โดยสัดส่วนของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้ จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 44% : 56% (6
เดือน ปี 2561: 47% : 53%) และมีกาไรขันต้
้ นรวม 6,047.3 ล้ านบาท (6 เดือน ปี 2561: 6,155.5 ล้ านบาท) ลดลง 108.2
ล้ านบาท (หรื อ 1.8%) โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้ น 57.1% ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน (6 เดือน ปี 2561: 57.7%) จากผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจอาหาร บริ ษัทฯมีกาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ (EBITDA) รวม
2,404.3 ล้ านบาท (6 เดือน ปี 2561: 2,667.6 ล้ านบาท) ลดลง 263.3 ล้ านบาท (หรื อ 9.9%) โดยมีอตั รากาไรก่อนค่าเสื่อม
ราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ ต่อรายได้ รวม (% EBITDA) อยู่ที่ 22.1% ลดลงจากปี ก่อน (6 เดือน ปี
2561: 24.4%) เป็ นผลจากการดาเนินงานทังธุ
้ รกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานปกติจานวน
1,035.8 ล้ านบาท ลดลง 219.0 ล้ านบาท (หรื อ 17.5%) หักรายการพิเศษจากการตัง้ สารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่จานวน 58.1 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2562 และบวกเงินชดเชยความเสียหายที่ได้ รับจาก
ประกัน (สุทธิจากภาษี ) จานวน 80.6 ล้ านบาท ในไตรมาส 1/2562 ทาให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 1,058.3 ล้ านบาท ลดลง
196.5 ล้ านบาท เทียบปี ก่อน (หรื อ 15.7%)
2. วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนรำยธุรกิจ
2.1 ธุรกิจโรงแรม
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น จานวน 71 โรงแรม (13,783 ห้ อง) โดยเป็ นโรงแรม
ที่เปิ ดดาเนินการแล้ วทังสิ
้ ้น 40 โรงแรม (7,716 ห้ อง) และเป็ นโรงแรมที่กาลังพัฒนา 31 โรงแรม (6,067 ห้ อง) ในส่วน 40
โรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ วนัน้ 17 โรงแรม (4,192 ห้ อง) เป็ นโรงแรมที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ และ 23 โรงแรม (3,524 ห้ อง) เป็ น
โรงแรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาบริ หาร
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NA
NA
-15.7%

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ เป็ นเจ้ ำของสำหรับ 6 เดือน ปี 2562
ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
อัตรำกำรเข้ ำพัก (Occupancy -

OCC)

6 เดือน

6 เดือน

2562

2561

กรุงเทพฯ

78.6%

83.8%

-5.2%

ต่างจังหวัด

77.1%

82.2%

มัลดีฟส์

85.9%

ประเทศไทยเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

รำคำห้ องพักเฉลี่ย (บำท)
(Average Room Rate ARR)

(ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บีชรีสอร์ ท สมุย เดือน
มิถุนำยน 2562 และ 2561)
6 เดือน 2561

เปลี่ยนแปลง

78.6%

83.8%

-5.2%

-5.1%

76.7%

82.0%

-5.3%

82.8%

3.1%

85.9%

82.8%

3.1%

77.6%

82.7%

-5.1%

77.4%

82.6%

-5.2%

78.1%

82.7%

-4.6%

77.9%

82.6%

-4.7%

เปลี่ยนแปลง

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด

6 เดือน

2562

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
(ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บีชรีสอร์ ท
สมุย เดือน มิถุนำยนปี 2562 และ 2561)
6 เดือน
6 เดือน 2561 เปลี่ยนแปลง
2562
3,093
3,099
-0.2%

กรุงเทพฯ

6 เดือน
2562
3,093

6 เดือน
2561
3,099

ต่างจังหวัด

4,365

4,395

-0.7%

4,325

4,280

1.1%

มัลดีฟส์

17,421

18,751

-7.1%

17,421

18,751

-7.1%

ประเทศไทยเฉลี่ย

3,937

3,965

-0.7%

3,893

3,867

0.7%

รวมเฉลี่ย

4,845

4,862

-0.3%

4,839

4,815

0.5%

รำยได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (บำท)
(Revenue

per Available
Room - RevPar)

เปลี่ยนแปลง
-0.2%

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรม
ทัง้ หมด

กรุงเทพฯ

6 เดือน
2562
2,430

ต่างจังหวัด

3,365

6
เดือน
2561
2,596
2561
3,613

มัลดีฟส์

14,967

ประเทศไทยเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

เปลี่ยนแปลง
-6.4%

ผลกำรดำเนินงำนของโรงแรมทัง้ หมด
(ไม่ รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บีชรีสอร์ ท
สมุย เดือน มิถุนำยน 2562 และ 2561)
6 เดือน
6 เดือน
เปลี่ยนแปลง
2562
2561
2,430
2,596
-6.4%

-6.9%

3,319

3,508

-5.4%

15,520

-3.6%

14,967

15,520

-3.6%

3,054

3,280

-6.9%

3,012

3,193

-5.7%

3,784

4,022

-5.9%

3,770

3,977

-5.2%
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมสาหรับ 6 เดือน 2562
ธุรกิจโรงแรม (ล้ านบาท)
รายได้ จากกิจการโรงแรม
รายได้ รวม (รวมรายได้ อื่น)
กาไรขันต้
้ น
% อัตรากาไรขันต้
้ น
EBITDA
% EBITDA
กาไรสุทธิ
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี )
หัก ตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตาม
กฎหมายแรงงานใหม่
กาไรสุทธิ
% อัตรากาไรสุทธิ

6 เดือน 2562
4,534.0
4,756.4
2,923.8
64.5%
1,718.6
36.1%
713.0
29.4

6 เดือน 2561
4,864.8
5,088.3
3,120.6
64.1%
1,930.8
37.9%
908.6
-

เปลี่ยนแปลง
-6.8%
-6.5%
-6.3%
0.4%
-11.0%
-1.8%
-21.5%
NA

(27.2)
715.2
15.0%

908.6
17.9%

NA
-21.3%
-2.9%

ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ รวมอยู่ที่ 4,756.4 ล้ านบาท ลดลง 331.9 ล้ านบาท (หรื อลดลง 6.5%) เทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อัตราการเข้ าพัก (OCC) ลดลง จาก 82.7% เป็ น 78.1% ขณะที่ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลงเล็กน้ อย 0.3% เทียบปี
ก่อน อยู่ที่ 4,845 บาท ส่งผลให้ รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 5.9% เทียบปี ก่อน อยู่ที่ 3,784 บาท หากไม่รวมผล
การดาเนินงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท สมุยรายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 5.2% เทียบปี ก่อน
 กรุงเทพฯ: รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 6.4% อยูท่ ี่ 2,430 บาท เนื่องจากการลดลงของอัตรา
การเข้ าพัก (OCC) จาก 83.8% เป็ น 78.6% ขณะที่ราคาห้ องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 3,093 บาท ลดลงเล็กน้ อย
0.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การลดลงของ RevPar ดังกล่าว เป็ นผลสืบเนื่องจากการชะลอตัว
ของการจัดประชุมสัมมนาในช่วงการเลือกตังในไตรมาส
้
1/2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ
รวมผลกระทบทางอ้ อมจากเหตุการไฟไหม้ ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ในไตรมาส 2/2562
 ต่างจังหวัด: รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 6.9% เป็ น 3,365 บาท เป็ นผลจากอัตราการเข้ าพัก
(OCC) ลดลง 82.2% เป็ น 77.1% เป็ นผลสืบเนื่องจากการลดลงของจานวนนักท่องเทียวชาวจีน และชาว
ยุโรป ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่สาคัญ ขณะที่ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลงเล็กน้ อย 0.7% เป็ น 4,365 บาท
หากไม่รวมผลการดาเนินงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท สมุย รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ยต่างจังหวัด
(RevPar) ลดลง 5.4% เทียบปี ก่อน
 มัลดีฟส์: รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 3.6% เทียบกับปี ก่อนโดยอัตราการเข้ าพัก (OCC) เพิ่ม
จาก 82.8% เป็ น 85.9% แต่ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 7.1% เทียบกับปี ก่อน เป็ น 17,421 บาท
ส่วนหนึง่ จากเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาในสกุลดอลลาร์
สหรัฐ รายได้ ตอ่ ห้ องพักเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 3.3% เทียบกับปี ที่ผา่ นมา
สาหรับ 6 เดือน ปี 2562 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นจานวน 2,923.8 ล้ านบาท (6 เดือน ปี 2561: 3,120.6 ล้ านบาท) ลดลง
6.3% เทียบปี ก่อน โดยอัตรากาไรขันต้
้ น 64.5% เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อน (6 เดือน ปี 2560: 64.1%) จาก
การบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เวิลด์ ในขณะที่อตั รากาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ ต่อรายได้ รวม (% EBITDA) อยู่ที่
36.1% ของรายได้ ลดลงเทียบปี ที่ผา่ นมา (6 เดือน ปี 2561: 37.9%) เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
และการทยอยปรับปรุงโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ ในช่วงไตรมาส 1/2562
และ ปิ ดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท สมุย ในปลายไตรมาส 2/2562
2.2 ธุรกิจอาหาร
ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจอำหำรสำหรับ 6 เดือน ปี 2562
6 เดือน 2562
% อัตรำกำรเติบโตสำขำเดิม (SSS)
-2.7%
4 แบรนด์หลัก
7 แบรนด์
เฉลี่ย
% อัตรำกำรเติบโตจำกยอดขำยรวม (TSS)
4 แบรนด์หลัก
7 แบรนด์
เฉลี่ย
ธุรกิจอำหำร (ล้ ำนบำท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม (รวมรายได้ อื่น)
กาไรขันต้
้ น
% อัตรากาไรขันต้
้ น

EBITDA
% EBITDA
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี)

6 เดือน 2561
-0.1%

-3.4%
-2.8%

-2.1%
-0.3%

6 เดือน 2562
4.0%

6 เดือน 2561
7.8%

8.5%
4.6%

17.2%
9.0%

6 เดือน 2562

6 เดือน 2561

เปลี่ยนแปลง

6,065.6
6,112.2
3,123.5
51.5%
685.7
11.2%
322.8

5,800.2
5,844.1
3,034.9
52.3%
736.8
12.6%

51.2

-

4.6%
4.6%
2.9%
-0.8%
-6.9%
-1.4%
-6.8%
NA

(30.9)
343.1
5.6%

346.2
5.9%

NA
-0.9%
-0.3%

346.2

หัก ตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่

กาไรสุทธิ
% อัตรากาไรสุทธิ

สาหรับผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจอาหารรวม 6,112.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
268.1 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 4.6%) เมื่อเทียบกับ ครึ่งปี แรกของปี 2561 การเติบโตของธุรกิจอาหารในช่วงครึ่งแรกของปี
2562 นี ้มาจากการขยายสาขาเป็ นหลัก โดยมีการเพิม่ ขึ ้นของสาขาสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 99 สาขา ในขณะที่อตั ราการเติบโตจากสาขา
เดิม (Same-Store-Sales : SSS) ลดลง 2.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (ครึ่งปี แรก 2561: -0.3%) การลดลงของ SSS
มาจาก แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท อานตี ้ แอนส์ โยชิโนยะ และชาบูตง เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี แบรนด์หลักได้ แก่ มิสเตอร์ โดนัท และ
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
อานตี ้ แอนส์ มีอตั ราการเติบโตของ SSS กลับมาเป็ นบวกในเดือน มิถนุ ายน จากการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทาโปรโม
ชัน ในส่วนแบรนด์ เดอะ เทอเรส โอโตยะ และคัตซึยะ ยังคงมีการเติบโตของ SSS อยูใ่ นเกณฑ์บวกอย่างต่อเนื่อง ในปี นี ้
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดร้ านอาหารแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ได้ แก่ อร่อยดี ซึง่ เน้ นการขายอาหารจานเดียวที่มีคณ
ุ ภาพ และ สุกี ้ เฮาส์
โดยทัง้ 2 แบรนด์ยงั มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ น 3,123.5 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 88.6 ล้ านบาท (หรื อเติบโต 2.9%) ซึง่ เป็ นไปตามรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้น
อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขันต้
้ นลดลง 0.8% สืบเนื่องจากการจัดโปรโมชัน่ เพื่อดึงยอดขาย ในส่วนของ EBITDA และ กาไรสุทธิ ที่
ลดลงจากปี ก่อน เป็ นผลมาจาก การที่อตั ราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ติดลบ ในขณะที่ ต้ นทุนคงที่ เช่น ต้ นทุนค่าแรง มี
อัตราเพิม่ ขึ ้น รายจ่ายค่าเสือ่ มราคา ก็มีอตั ราเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขยายสาขาใหม่
3. สถำนะทำงกำรเงิน:
ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์รวม 26,093.2 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561 จานวน 354.3 ล้ านบาท
(หรื อ 1.3%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 494.0 ล้ านบาท และการลดลง
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิการเช่า ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการตัดค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายระหว่างงวด
หนี ้สินรวม มีจานวน 12,566.7 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561 จานวน 461.1 ล้ านบาท (หรื อลดลง 3.5%) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 288.0 ล้ านบาท
บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมจานวน 13,526.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2561 จานวน 106.8 ล้ านบาท (หรื อเพิ่มขึ ้น
0.8%) ซึง่ เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิระหว่างงวด 1,058.3 ล้ านบาท สุทธิด้วยเงินปั นผลจานวน 877.5 ล้ านบาท เป็ นหลัก
สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน 2,093.6 ล้ านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,497.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 559.6
ล้ านบาท (หรื อ 59.7%) โดยส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 851.2 ล้ านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 434.3
ล้ านบาท รวมถึงเงินลงทุนและเงินกู้ยืมแก่การร่วมค้ า 170.9 ล้ านบาท ขณะที่บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 1,065.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่ใช้ ไปเพื่อจ่ายเงินปั นผลจานวน 877.5 ล้ าน
บาท และจ่ายดอกเบี ้ย 108.6 ล้ านบาท
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ*ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ณ 30 มิถุนำยน 2562
0.9
0.7
0.5

ปี 2561
1.1
0.7
0.5

หมายเหตุ: *ไม่รวมรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี

บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้ อยจากสิ ้นปี 2561 เป็ น 0.9 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 จากการลดลงของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในส่วนของหุ้นกู้ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็ นสาคัญ
อัต ราส่ว นหนีส้ ินสุทธิ ต่อ ส่ว นผู้ถือ หุ้น และ อัตราส่วนหนี ส้ ิน ที่มี ภาระดอกเบีย้ ต่อ ส่ว นผู้ถือ หุ้น ทรงตัวที่ 0.7 และ0.5 เท่า
ตามลาดับ ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562
10.3 ปั จจัยที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำนและแนวโน้ มปี 2562
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บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
 ปั จจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงาน
o ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโรงแรม โคซี่พทั ยา นาเกลือ ณ เดือนมิถนุ ายน 2562 คงเหลืองานตกแต่งภายใน
คาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการในไตรมาส 4/2562
o ธุรกิจอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันที่เพิม่ ขึ ้นเนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่เข้ ามาในตลาดอย่างมากมาย การเติบโตของธุรกิจ delivery ก็เป็ นผลทาให้ มกี ารขายอาหารผ่าน
ช่องทางใหม่ๆ ซึง่ ถือเป็ นการเพิม่ ช่องทางในการสัง่ อาหารให้ กบั ผู้บริ โภคในขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิ่มการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการด้ วยกัน การแข่งขันทีเ่ พิ่มขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีการจัดทาโปรโมชันที่
เน้ นความคุ้มค่าและพยายามพัฒนาเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของต้ นทุนอาหาร ถึงแม้ วา่ โรคอหิวาต์แอฟริ กาในสุกร (African Swine Fever) ซึง่ พบในหมู นัน้ ยัง
ไม่มีการพบในไทย แต่ราคาเนื ้อหมูมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาเป็ นลาดับ ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการ ทาสัญญากับทาง
ผู้ผลิตเพื่อกาหนดปริ มาณและราคาเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อการบริ หารจัดการต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพ
การปรับขึ ้นค่าแรงขึ ้นตา่ ตามนโยบายรัฐซึง่ อาจมีขึ ้นในอนาคต จะมีผลทาให้ ต้นทุนในการดาเนินงานสูงขึ ้น
เนื่องจาก ต้ นทุนแรงงานเป็ นหนึง่ ในต้ นทุนหลักของการประกอบธุรกิจ
 แนวโน้ มธุรกิจปี 2562
o ธุรกิจโรงแรม: ปรับประมาณการการเติบโตของ RevPar (ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท สมุย
และโรงแรมโคซี่พทั ยา) ลดลง 4% - 5% เทียบปี ก่อน จากการลดลงของอัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (OCC) เป็ น
สาคัญ การปรับประมาณการลงเนื่องจากผลการดาเนินงานครึ่งปี แรกอ่อนตัวกว่าที่คาด อีกทังแนวโน้
้
มการ
ฟื น้ ตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนยังไม่แน่ชดั
o ธุรกิจอาหาร: บริ ษัทฯ มีแผนที่เน้ นขยายการขายอาหารผ่านช่องทาง delivery เพิ่มขึ ้น ทังทางช่
้
องทาง
‘1312 Food Hunt’ ซึ่งเป็ น on-line delivery application ของบริ ษัทฯ เอง และ ผ่านทาง food
aggregators อื่นๆ และเพื่อกระตุ้นยอดขาย บริ ษัทฯ มีแผนการแนะนาเมนูใหม่ๆ รวมทังเน้
้ นการทาโปรโม
ชันที่เน้ นความคุ้มค่า เพื่อดึงผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Central Plaza Hotel
Public Company Limited ("บริษัท" หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีสานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “หุ้นกู้” โดยมีจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 600,000 (หก
แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึง่ พัน) บาท มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน)
บาท โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย

คาและข้ อความที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 นี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ ให้ คานิยามหรื อคาจากัดความไว้ ในข้ อกาหนดว่า
ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้ อกาหนดสิทธิ") เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อ 1 ของส่วนที่ 3 นี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567
ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี 2567

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

:

สกุลเงิน

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

:

5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันออกหุ้นกู้

:

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

:

ร้ อยละ 2.44 (สองจุดสีส่ )ี่ ต่อปี

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ าที่ 1
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1.2

วิธีการ เวลาและสถานที่ในการชาระหนี ้ “หุ้นกู้”
การชาระเงินต้ น

:

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นโดยทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชาระดอกเบี ้ย

:

วันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทา
การชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และจะทาการชาระ
ดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด

:

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

1.3

การขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะนาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ไปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

การไถ่ถอนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชาระ
เงินต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

:

ไม่มี

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

:

ไม่มี

การซื ้อคืนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อแหล่ง
อื่นๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการ
ทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และ
จะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่าง
เท่า เที ย มกัน ตามสัด ส่ว นที่ เ สนอขาย ซึ่ง หุ้นกู้ที่ ถูก ซื อ้ ดัง กล่า ว ผู้อ อกหุ้น กู้
จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้นนั ้

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้

: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทา
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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การขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้

: ผู้ออกหุ้นกู้จะยื่นคาขอให้ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยพิจารณารับหุ้นกู้เป็ น
ตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นตราสารหนี ้
ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุห้ นุ กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

: หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A” แนวโน้ มอันดับเครดิต “Stable”
โดย บริ ษั ท ทริ สเรทติ ง้ จ ากัด โดยผลการจัด อั น ดับ ที่ เ ผยแพร่ เ มื่ อ วัน ที่
16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทัง้ นี ้ ผู้อ อกหุ้น กู้ จะจัด ให้ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ้น กู้ อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดอายุห้ นุ กู้

สัญลักษณ์ ท่ กี าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะยาว (บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด)
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อ ทริ ส ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี ้ระยะยาวที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป จานวน 9 (เก้ า) อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับต่าสุด ซึ่งแต่ละ
สัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี ้
AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งต่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม
อื่นๆ
AA : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งต่ามาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงิน
ต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงิน
ต้ นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes)
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ ซึง่ อาจส่งผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืน
เงินต้ นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรื อความตังใจในการช
้
าระหนี ้ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
C : องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่มีความสามารถในการชาระ
ดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่ อนไขที่เอื ้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้ อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี ้ได้
SD : องค์กรที่ภาระหนี ้บางส่วนอยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ แต่ยงั คงสามารถชาระหนี ้ให้ กบั ภาระหนี ้อื่นๆ ต่อไปได้
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D

: องค์กรที่ภาระหนี ้ทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดอยู
้
่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารหนี ้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระ
หนี ้
หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่อท้ ายเพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดยทริ สเรทติ ้งสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้ โดยไม่รวม
ความเสีย่ งจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ทริ สเรทติง้ ยังกาหนด “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรื อระยะยาว โดยทริ สเรทติ ้งจะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้อ อกตราสาร
หนี ้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ ส่วนแนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี ้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับ
แนวโน้ มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนันๆ
้ หรื อองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของตราสารนันๆ
้
ทังนี
้ ้ แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
แนวโน้มบวก (Positive)
แนวโน้มบวก (Positive) หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
แนวโน้มคงที ่ (Stable)
แนวโน้มคงที ่ (Stable) หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่
เปลีย่ นแปลง
แนวโน้มลบ (Negative)
แนวโน้มลบ (Negative) หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้มไม่ชดั เจน (Developing) แนวโน้มไม่ชดั เจน (Developing) หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
ปรับลดลง หรื อไม่เปลีย่ นแปลง
ทริ สเรทติ ้งอาจประกาศ “เครดิต ทริ สเรทติ ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึง่ เป็ นขันตอนหนึ
้
่งของการ
ทบทวนอันดับเครดิตที่ทริ สเรทติ ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญซึ่ง ทริ สเรทติ ้ง
พิจารณาแล้ วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรื อการเงินขององค์กรที่ทริ สเรทติ ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยัง
ไม่ชดั เจน หรื ออาจจะยังสรุ ปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงิน ทุน
หรื อแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลีย่ นแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ เพื่อเตือนให้ นกั ลงทุน
ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี ้ขององค์กรนันๆ
้ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้ วย เหตุผล (Rationale)
ที่แจ้ งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้ อมระบุ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้ พร้ อมกับอันดับเครดิต
ปั จจุบนั โดยงดการระบุ “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็ นการบอกทิศทางการเปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึง่ มี3 รูปแบบ คือ
(1) Positive (บวก)
(2) Negative (ลบ) และ
(3) Developing (ยังไม่ชดั เจน)
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริ ษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรื อเมื่อมี
การออกตราสารหนี ้ใหม่หรื อยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริ สเรทติ ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (Credit Update)
โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรื อ “ยกเลิก”
(Cancelled)
ทีม่ า : บริ ษัท ทริ สเรทติ้ ง จากัด
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1.4

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตั ถุประสงค์จะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ จานวนประมาณ 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน)

บาท ไปเพื่อใช้ ในการชาระคืนเงินกู้ยืม และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจภายในปี 2563
1.5

การจดทะเบียนซือ้ ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ นาหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื ้อขายในตลาดรองใด ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี ้
1.6

ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย
ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับหุ้นกู้ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

1.7

สรุ ปข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
ข้ อกาหนดสิทธิ

:

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

:

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ข้ อกาหนดสิทธิ”)
1. คารับรอง และการรับประกัน
ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้ที่ต้องชาระภายใต้ ข้อกาหนด
สิทธินี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คารับรอง และให้ การรับประกันดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้
(1) เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นอย่างถูกต้ องตามกฎหมายของ
ประเทศไทยโดยเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(2) เป็ นผู้มี อ านาจและความสามารถในการประกอบธุ ร กิ จ ของตน
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของหุ้นกู้
(3) ได้ รั บ อนุญ าตให้ ด าเนิ น กิ จ การตามวัต ถุป ระสงค์ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้
(2) เข้ าทาและลงนามในข้ อกาหนดสิทธิ สัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัดจาหน่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ และ
(3) ปฏิบตั ิตามความผูกพัน และภาระหนี ้ของตนตามข้ อ (ข) (1) และ
(2) ข้ างต้ น
โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับการอนุญาต การอนุมตั ิ และความยินยอมที่จาเป็ น
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และได้ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ
และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น กู้ (หากจ าเป็ น) ของผู้อ อกหุ้น กู้ และ
ภายใต้ หลัก เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ออกหุ้ นกู้ (ถ้ ามี )
ทุกประการสาหรับการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
(ค) ภาระหนี ้และหน้ าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ ข้ อกาหนดสิทธิ
สัญ ญาแต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด การการจั ด
จาหน่าย หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
(1) ถูกต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมาย มี ความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตาม
กฎหมายและสามารถใช้ บงั คับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
(2) ไม่ ขัด แย้ ง หรื อ เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อ หลี ก เลี่ ย ง พัน ธะ ข้ อผู ก พัน
ข้ อรับรอง หรื อข้ อสัญญาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ให้ ไว้ หรื อเข้ าทาไว้ กบั
บุคคลอื่น ยกเว้ นกรณีการบังคับใช้ สิทธิ ตามหุ้นกู้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และสั ญ ญาดั ง กล่ า วบางประการ ซึ่ ง อาจจะถู ก จ ากั ด โดย
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อกฎหมายอื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ สทิ ธิของเจ้ าหนี ้
ทัว่ ไป
(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้ อกาหนดสิทธิ มีสาระสาคัญสอดคล้ องถูกต้ องและไม่
ขัดแย้ งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนว
ปฏิบัติ อื่นใดของหน่วยงานที่มี หน้ าที่ กากับ ดูแลเกี่ ยวกับหุ้นกู้รวมถึ ง
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
2. หน้ าที่กระทาการ
ตราบเท่าที่ผ้ ูออกหุ้นกู้มี ภาระหนีต้ ามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ดาเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการ
ประกอบกิ จ การ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงประเภทและลัก ษณะของ
กิจการหลักของตนที่กาลังดาเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรื อขยายการประกอบกิจการให้
ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้น
กู้ด้วย
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบารุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สาคัญซึ่งจาเป็ นต้ องมีเพื่อการ
ประกอบกิ จการหลักของตนให้ อยู่ในสภาพดีแ ละสามารถใช้ ง านได้
ตลอดจนจัดให้ มีการซ่อมแซม ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
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ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นว่าจะทาให้ สามารถประกอบ
กิ จการต่อไปได้ อ ย่า งเหมาะสม อย่างไรก็ ดี ความในข้ อนีไ้ ม่ตัด สิท ธิ
ผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้ งานหรื อการบ ารุ ง รั กษาทรั พ ย์ สิน หาก
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง หรื อจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้อานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการเข้ าตรวจสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้หรื อหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ร้องขอ
(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดทาและ/หรื อจัดให้ มีการทาบัญชี และงบการเงิ น
ของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสม
และถูกต้ องตามหลักการทางบัญชี
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ตามเวลา
ที่ ก าหนดไว้ ณ สานัก งานของผู้อ อกหุ้น กู้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้สามารถ
ตรวจสอบและคัดสาเนาได้ โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาทาการของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทงนี
ั ้ จ้ ะต้ องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของ
ผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุห้ นุ กู้
(1) คู่ฉบับข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับวัน
ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่ข้อตกลงหรื อข้ อกาหนดสิทธิ แก้ ไขเพิ่มเติมให้
จัดเตรี ยมไว้ ภายในวันที่ข้อกาหนดสิทธิฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมจะมีผล
ใช้ บงั คับ
(2) สาเนางบการเงิ น ประจ าปี ล่าสุด ที่ผ้ ูสอบบัญ ชี ได้ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ วโดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้ อง
ไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีและใน
กรณีที่งบการเงินประจาปี ดังกล่าวมีการแก้ ไขเพิ่มเติมจะจัดให้ มีงบ
การเงินประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแล้ วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองด้ วย
(3) ส าเนางบการเงิ น รายไตรมาสที่ ผ้ ู สอบบัญ ชี ไ ด้ สอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ส่งให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงั ้ นี ้ ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 45 (สี่สิบห้ า) วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาส
(4) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี โดยจะจัดให้ มีภายในวันเดียวกัน
กับที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ส่งให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงั ้ นี ้ ไม่ว่าในกรณี
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ใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี
(5) สาเนาเอกสารที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้ มีการชาระเงินค่าดอกเบี ้ย
ตามหุ้นกู้ทงหมดโดยครบถ้
ั้
วนแล้ ว โดยจะจัดให้ มีภายในวันที่ครบ
กาหนดชาระดอกเบี ้ยนัน้ ๆ
(6) หนังสือแจ้ งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ซื ้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น
กู้ (ถ้ ามี)
(7) รายงานการทบทวนผลการจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit
Update) ที่จัดทาขึ ้นโดยบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(8) หนัง สือ แจ้ ง การเปลี่ย นแปลงนายทะเบี ย นหุ้น กู้ ในกรณี มี ก าร
เปลีย่ นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้
(9) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จะร้ องขอตามสมควร
ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ 2. (ฉ) (2) และ 2. (ฉ) (3) ของข้ อกาหนดสิทธิ หาก
ผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็ให้ จดั ให้ มีสาเนางบการเงินรวม
ด้ วย
(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทางนาย
ทะเบี ย นหุ้ นกู้ ตามชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรายงานให้ ทราบถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วนั ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) จานวนหรื อสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค ้าประกัน หรื อการก่อภาระ
หนี ้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีภาระหนี ้เกินสัดส่วน
หรื อผิดเงื่อนไขที่ได้ ผกู พันไว้ ตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
(2) ผู้อ อกหุ้ นกู้ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยประสบความเสี ย หายอย่ า ง
ร้ ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลดทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อ
กรณีเกิ ดความเสียหายขึ ้นกับทรั พย์ สินที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจของตน เป็ นต้ น
(3) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระหนี ้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้
(4) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ตามตรา
สารหนีท้ ี่มีมูลค่าหนี ้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) เป็ น
จานวนเงินรวมกันเกิน กว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อ
จานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ ากับเงินจานวนดังกล่าว หรื อ
กรณี บริ ษัทย่อยผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้
ตามตราสารหนี ้ที่มีมลู ค่าหนี ้(ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน)
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เป็ นจานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท
หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว
(5) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่น
ที่ เ ที ย บเท่ า กับ เงิ น จ านวนดังกล่าว หรื อกรณี บริ ษั ทย่ อยต้ องค า
พิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการให้ ชาระ
เงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อย
ล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวน
ดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยสามารถพิสจู น์ได้ ว่า มี
ความสามารถชาระหนี ด้ ังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาดอันเป็ นที่สดุ ของ
อนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรง
(6) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่ อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้
หรื อในส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดสิทธิ
(7) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
ไม่วา่ จะเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างร้ ายแรง หรื อ (2) มีคาสัง่ หรื อมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อ
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็ นการทัว่ ไปว่าจะเลิ กกิจการ หรื อ (4) ผู้
ออกหุ้นกู้เข้ าสู่กระบวนการชาระบัญชี เว้ นแต่การเลิกกิ จการที่
กล่าวมาในข้ อนี ้เป็ นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรื อการควบรวมบริ ษัท ซึง่ ตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะ
เข้ ารับเอาหนี ้สินหรื อข้ อผูกพันทังหมดของผู
้
้ ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้น
กู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดงั กล่าวนันไม่
้ ทาให้
โอกาสที่จะได้ รับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรื อด้ อยลง
กว่าเดิม
(8) ผู้ออกหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรื อลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
(9) ผู้ออกหุ้นกู้กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อ
ถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อ
ใช้ แทนที่)
(10) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว)
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้จัดส่งหรื อดาเนินการให้
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นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่ง
(11) กรณี ใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้น
กู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
ได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ง มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มูลต่ อ สาธารณชนเป็ นการทั่ว ไปแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ส่งเอกสารหรื อข้ อมูลนันให้
้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้แ ล้ ว ณ วันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
จัดส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชัดเจน
หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็ นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรื อ
มีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งข้ อชี ้แจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ
เพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อเข้ าควบรวมกิ จการ แยกกิจการ
หรื อจาหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรื อทรัพย์สนิ ทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ของตนเพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการควบรวมกิจการ ยกเว้ น กรณีเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ ้นและดารงอยู่ และ
(2) ผู้ออกหุ้นกู้ยงั คงมีสถานะเป็ นนิติบคุ คลเดิมซึง่ คงดารงอยูต่ ่อไป หรื อ
มีการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่นิติบคุ คลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ
โดยนิติบุคคลอื่นนันรั
้ บโอนไปทังสิ
้ ทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้
หุ้นกู้ และ (3) การดาเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ ายแรง โดยผู้อ อกหุ้นกู้จ ะต้ องแจ้ งการดาเนินการดังกล่า ว
ให้ กบั ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดาเนินการใดๆ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ หรื อปลดเปลื ้องภาระ ภาษี อากรทังหมดที
้
่ตนถูก
เรี ยกเก็บหรื อที่มีการเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษี เงิน
ได้ ภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ย และภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ) หรื อ มูล หนี อ้ ื่ น ใดอัน มี
บุริมสิทธิ ตามกฎหมายอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดให้ ต้องชาระ เว้ นแต่ในกรณีที่หนี ้ภาษี อากรหรื อสิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวกาลังอยูใ่ นระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต
(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึง่ ) ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดย
ทาการคานวณจากงบการเงินรวม
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องการค านวณอัต ราส่ ว นดัง กล่ า วข้ างต้ น ให้
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(ฎ)

(ฏ)

(ฐ)

(ฑ)

คาจากัดความตามที่ระบุไว้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
"หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย" หมายถึง หนี ้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึง ส่วนของหนี ้สิน
ที่อาจเกิ ดขึ ้นจากการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าคา้ ประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระ
ผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้ แก่บุคคลใดๆ หรื อนิติบุคคลอื่น (การ
ค ้าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บคุ คลอื่นเข้ าผูกพันตนเป็ นผู้ค ้าประกันผู้ออก
หุ้นกู้) แต่ไม่รวมถึงรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี และหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยที่เกิดจากสัญญาเช่า
"ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น " หมายถึ ง ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ของผู้อ อกหุ้น กู้ต ามที่
ปรากฏในงบการเงินรวม
"งบการเงิ น รวม" หมายถึ ง งบการเงิ น รวมประจ าปี (Consolidated
Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดั ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว
ผู้ออกหุ้นกู้จะอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้น กู้ใ นการเข้ า ตรวจดู
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี ) ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรให้ แ ก่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ท ราบ เป็ นเวลาล่วงหน้ าอย่า งน้ อ ย 7
(เจ็ด) วัน ก่อนหน้ าวันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้ าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหา
บุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดย
ไม่ชักช้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ทราบหรื อควรทราบว่าจะต้ องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว และจะ
ดาเนินการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้ วแต่กรณี)
แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังชื
้ ่อและที่
อยูข่ องนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) ด้ วย
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ ห้ ุนกู้ที่เสนอขายในครั ง้ นีไ้ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยภายในวันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะ
ให้ ห้ ุนกู้เป็ นตราสารหนีข้ ึน้ ทะเบีย นกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถื อนีม้ ิได้
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ดอกเบี ้ยหุ้นกู้

:

การชาระเงินต้ นของหุ้นกู้

:

จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนา ให้ ผ้ ลู งทุนทาการซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที่
เสนอขาย และอาจมี การเพิ ก ถอนหรื อ เปลี่ยนแปลง โดยสถาบัน จัด
อันดับความน่าเชื่อถือ
3. หน้ าที่งดเว้ นกระทาการ
ตราบเท่าที่ผ้ ูออกหุ้นกู้มีภาระหนีต้ ามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระเงิน
ต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระแล้ ว หรื อมีเหตุผิดนัดหรื อ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ มีการลดทุนชาระแล้ วของผู้ออก
หุ้นกู้ เว้ นแต่เป็ นกรณีการลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้ องไม่
ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีเงินสดหรื อทรัพย์สนิ ลดลง
1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้
ถือหุ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่เท่ากับร้ อยละ 2.44 (สองจุดสี่สี่) ต่อปี
และมีอายุ 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2. จานวนดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี ้ย ให้ คานวณจากเงิน
ต้ นของหุ้นกู้ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับ
จานวนวันที่ผา่ นไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ การเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเพื่อให้ เป็ นวันทาการ ตามที่กาหนดไว้
ในข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธินนั ้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคานวณ
ดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ นี ้ เว้ นแต่ในกรณีวนั ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายไม่
ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
และจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน
ชาระดอกเบี ้ยที่เลือ่ นออกไป มารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย
3. ในกรณีที่ผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก)ตาแหน่ง
โดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึ ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า)
นอกนันให้
้ ปัดลง
4. ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระหนี ้เงินต้ น ตามเงื่อนไขในข้ อกาหนด
สิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่หนี ้ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ ) ดอกเบี ้ยสาหรับหนี ้ที่ค้างชาระนับจากวันถึง
กาหนดชาระจนถึงวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ทาการชาระหนีค้ รบถ้ วนให้ คิดใน
อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด
(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยทา
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การชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
หรื อเงินอื่นใด (ถ้ ามี)

:

การชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่ ได้ แ จ้ ง ไว้ กับ นายทะเบี ย นหุ้น กู้ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น กู้จ ะต้ อ งแจ้ ง ความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนาสมุด
บัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็ นนิติ
บุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี่) วันก่อนวันชาระเงิ นต้ นหรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณี ย์ ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้ นกู้ ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ณ วัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนา
ใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้
นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระ
เงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ ให้ แก่บุคคลที่ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ใน
หุ้นกู้จานวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
พร้ อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชี หน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และ
เอกสารแสดงการเป็ นนิ ติ บุค คลที่ รั บ รองส าเนาถู ก ต้ องให้ แก่ น าย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระเงินต้ น หรื อโดยเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้น
กู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือ
หุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืน
หรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ผู้อ อกหุ้นกู้ห รื อ นายทะเบี ยนหุ้นกู้จ ะเรี ยกให้ ผ้ ูถื อหุ้น กู้น าใบห้ นกู้ม า
เวนคืนก็ ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินจนกว่าจะ
ได้ รับใบหุ้นแล้ ว
(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้ ห้ นุ
กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย
การโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้
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การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื ้อ
คืนหุ้นกู้

ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงิน
เข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏ
อยูแ่ ละเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหรื อเงิน
จานวนอื่นใด (ถ้ ามี)หรื อโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือ
หุ้น กู้แ ละจัด ส่ง ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นหรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air
Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่
ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
การชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ อง
ชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้ ห้ นุ กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่บุคคลที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้ งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้
ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ใน
ชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กับนายทะเบียน
หุ้นกู้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอน
เ งิ น เ ข้ า บั ญ ชี พร้ อ ม น า ส่ ง ส า เ น า ส มุ ด บั ญ ชี ห น้ า ที่ มี ชื่ อ ข อ ง
ผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนา
ถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชาระ
เงิ นต้ นหรื อโดยเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่า ยในนามของผู้ถือ หุ้นกู้และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยงวด
สุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้
มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจนกว่าจะได้ รับใบ
หุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ วซึ่ง
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้
ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ น
หลักฐาน
1. ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชาระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้และดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อ
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เหตุผิดนัด

:

แหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื ้อคืน
หุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
3. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามหุ้นกู้ดงั กล่าว
ระงับลง เนื่องจากหนี ้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะ
นาหุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ งเรื่อง
การซื ้อคืนหุ้นกู้ให้ ตลาดรองที่มีการซื ้อขายหุ้นกู้และสานักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้ า ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
4. ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ เว้ นแต่
เป็ นการซื ้อหุ้นคืนตามข้ อ 9.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ หรื อได้ รับโอนหุ้นกู้มา
จากผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวน
อื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี
กรณี ดัง กล่า วย่อ มไม่ถื อเป็ นเหตุผิด นัด หากการไม่ช าระเงิ น ต้ น หรื อ
ดอกเบี ้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้ า และ/หรื อความผิดพลาด
ที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้น กู้
และผู้ออกหุ้นกู้พิสจู น์ได้ ว่าตนได้ นาดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นหรื อเงินจานวน
อื่นใดเข้ าบัญชีเพื่อชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แล้ วตังแต่
้ วนั ครบกาหนดชาระ
แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มิได้ รับชาระโดยเหตุอนั จะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรื อโดยเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้
ได้ ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นหรื อเงินจานวน
อื่นใดครบถ้ วนภายใน 3 (สาม) วันทาการหลังจากวันครบกาหนดชาระ
แล้ วแต่กรณี
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝื นหน้ าที่ตาม 6.2 (ญ) ของข้ อกาหนดสิทธิ
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงื่อนไข หรื อภาระหน้ าที่ ไม่ว่าข้ อใด
ข้ อหนึง่ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ (เว้ นแต่กรณีการไม่ชาระเงิน
ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที่สามารถ
แก้ ไขได้ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
ภายหลังจากวันที่ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการกระทา
ผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่
ยังมิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ าที่ 15

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) มี
จานวนรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงิน
ในสกุลเงินอื่น ซึง่ มีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) และ/หรื อ บริ ษัท
ย่อยผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) มีจานวน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท (หรื อจานวนเงินใน
สกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) จากการที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ไม่ชาระหนีด้ งั กล่าวภายในหรื อในกรณี มีเหตุทาให้ เจ้ าหนี ้ของผู้
ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยมีสิทธิเรี ยกให้ ชาระคืนหนี ้ดังกล่าวก่อน
ครบกาหนดตามสิทธิของเจ้ าหนี ้ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องโดยการเร่ งรัดการ
ชาระหนี ้ก่อนครบกาหนดนันเป็
้ นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผ้ อู อก
หุ้น กู้ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ไม่ท าการช าระหนี ด้ ัง กล่า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระหนี ้นันๆ
้
(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค า พิ พ ากษาเสร็ จเด็ ดขาด หรื อค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ช าระเงิ นครั ง้ เดี ยวหรื อหลายครั ง้ รวมกันเกิ นกว่ า
400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กับเงินจานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยต้ องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด
หรื อคาชี ข้ าดของอนุญาโตตุลาการให้ ช าระเงิ นครั ง้ เดี ยวหรื อหลายครั ง้
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงิน
อื่นที่เทียบเท่ากับเงิ นจานวนดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ ูออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อย
สามารถพิสจู น์ได้ ว่า มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ข้ าดอันเป็ น
ที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรง
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีการ
เริ่ มดาเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้ ผ้ อู อกหุ้น
กู้ล้มละลายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์เป็ นผู้มีหนี ้สิน
ล้ นพ้ นตัว หรื อการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ รับการปลดเปลื ้องภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรื อนับแต่
วันที่มีการยื่นคาฟ้ องหรื อคาร้ องต่อศาลเพื่อดาเนินการเช่นนัน้ แล้ วแต่
กรณี
(ช) เมื่อปรากฏว่ามีคาสัง่ ยึดหรื ออายัด ทรัพย์สินหรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้
ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต และไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมีการ
ดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตัง้ ผู้บงั คับหลักประกัน
ตามกฎหมาย ซึง่ คาสัง่ หรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายนันมี
้ ผลบังคับ
เอากับกิจการ ทรัพย์สิน หรื อรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้
ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง เว้ น
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ผลของการผิดนัด

:

แต่ ค ดี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ต้ อ งค าสั่ง ยึ ด หรื อ อายัด หรื อ การด าเนิ น การทาง
กฎหมายนันอยู
้ ใ่ นระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต ซึ่งในกรณีดงั กล่าวให้ ถือ
ว่ า มิ ไ ด้ เป็ นเหตุ ผิ ด นัด ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ หุ้ นกู้ ตราบเท่ า ที่ ค ดี ห รื อ การ
ดาเนินการทางกฎหมายนันยั
้ งไม่มีการตัดสินเป็ นที่สดุ
(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ ไม่วา่ จะ
เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
หรื อ (2) มีคาสัง่ หรื อมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อ (3) ผู้ออกหุ้นกู้
ประกาศเป็ นการทั่ว ไปว่า จะเลิก กิ จ การ หรื อ (4) ผู้อ อกหุ้น กู้เ ข้ า สู่
กระบวนการชาระบัญชี เว้ นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้ อนี ้เป็ นผล
เนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรื อการ
ควบรวมบริ ษัท ซึง่ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว
นิติบคุ คลที่จะคงอยูต่ อ่ ไปจะเข้ ารับเอาหนี ้สินหรื อข้ อผูกพันทังหมดของผู
้
้
ออกหุ้นกู้ที่เกี่ ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิ จการเนื่องจากเหตุ
ดังกล่าวนันจะไม่
้
ทาให้ โอกาสที่จะได้ รับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้
เสียไปหรื อด้ อยลงกว่าเดิม
(ฌ) หนี ้ตามหุ้นกู้ หรื อการกระทาตามภาระหน้ าที่ที่เป็ นสาระสาคัญอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ ยวกับหุ้นกู้หรื อที่มีอ ยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ทางการเงินของ
ตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดพักการชาระหนี ้ของตนเป็ นการทัว่ ไปไม่
ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน และไม่ว่าเป็ นหนี ้ประเภทใด ๆ หรื อมีการเริ่ ม
เจรจา หรื อเข้ าทาสัญญาใด ๆ กับเจ้ าหนี ้รายใดรายหนึ่ง หรื อหลายราย
รวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรั บโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะ
เป็ นการผ่อนผันการชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาช าระหนี ้ หรื อมีการ
ปรั บเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ ยวกับหนี ้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทัง้ หมดของตน
(หรื อหนี ้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชาระได้ เมื่อหนี ้นันถึ
้ ง
กาหนดชาระ) หรื อผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรื อทาความตกลง หรื อทาขึ ้นซึ่งการ
โอนสิทธิ โดยทัว่ ไป หรื อการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ ของเจ้ าหนีท้ ี่
เกี่ยวข้ องกับหนี ้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ ตามข้ อ 10.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ หาก
(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
(ข) มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ ดาเนินการ หรื อ
(ค) เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1 (ก) (ฉ) (ซ) หรื อ (ฌ) ของข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระเงิ นต้ นพร้ อม
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การแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้ อกาหนดสิทธิ

:

ด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึงขณะนันซึ
้ ่งถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระ
โดยพลันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทนั ที โดยให้ ระบุกรณีที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด หากไม่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น
ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้
(1) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่
สาระสาคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึ่งไม่ทาให้ สิทธิของผู้ถื อหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง
กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ
หรื อข้ อบังคับของ สานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยและ/หรื อในตลาดตรา
สารหนี ้ (ในกรณีที่ห้ นุ กู้จดทะเบียนซื ้อขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทยและ/หรื อในตลาดตราสารหนี)้ และ/หรื อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (ในกรณี ที่ ห้ ุ นกู้ จดทะเบี ย นซื อ้ ขายอยู่ ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้ กระทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอม
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ มีผลใช้
บังคับเมื่อได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว
เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการอื่น
(2) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ (1) (แต่ทงนี
ั้ ้
ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนั เป็ นการขยาย
อายุห้ นุ กู้หรื อการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น
หุ้นกู้อื่นหรื อทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณี
อื่น ใดที่ กฎหมายห้ า มมิ ให้ ด าเนิน การ) ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ผู้ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการ
อื่น
(3) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ กรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
รวมตลอดทังข้
้ อกาหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตรา
สารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมและใช้ แทนที)่
(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไข
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กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับ
2.

:

เพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ใช้ กฎหมายไทยบังคับ

ข้ อจากัดการโอนตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย

เนื่ อ งจากผู้อ อกหุ้น กู้ ได้ รั บ อนุญ าตจากส านัก งาน ก.ล.ต. ให้ ด าเนิ น การออกและเสนอขายหุ้น กู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่ ) เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เท่านัน้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทา
การจดข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้กบั สานักงาน ก.ล.ต. ให้ จากัดการโอนอยูเ่ ฉพาะภายในกลุม่ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามคานิยามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ ในข้ อ
4 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) ดังนัน้ ผู้
ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่บคุ คลอื่นที่
ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่มีการโอนหุ้นกู้โดยฝ่ าฝื นข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น ผู้รับโอนซึ่งมิได้ เป็ นบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น จะไม่ได้ รับสิทธิใดๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ หรื อข้ อกาหนดสิทธินี ้ โดยสิทธิดงั กล่าวจะ
ตกเป็ นของผู้โอนซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันแทน
3.
3.1

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมและใช้ แทนที่) โดยเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และเป็ นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามที่ได้
กาหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบันไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.4/2560 เรื่ อง การ
กาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) ซึง่ ประกอบด้ วย
เพื่อประโยชน์ตามข้ อนี ้ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษัทหลักทรัพย์
(7) บริ ษัทประกันวินาศภัย
(8) บริ ษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
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(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้ลงทุน
ตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(17) ยกเลิก
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(22) นิติบคุ คลซึง่ มีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จดั การกองทุน หรื อผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(25) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
3.2

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 33 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2208-4845-47

3.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ซึง่ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามจานวนและราคาที่ ระบุในข้ อ 1 ของส่วนที่ 3 ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
3.4

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
รายการค่าใช้ จ่าย(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล
50,000
ค่าธรรมเนียมขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
120,000
ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ
417,000
รวมประมาณ
587,000
หมายเหตุ :*ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ ใบหุ้นกู้
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น
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3.5

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้ได้ ที่สานักงานของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ดงั กล่าวที่มีบริ การรับ
จองซื ้อ ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่างหนังสือชี ้ชวนสาหรับหุ้นกู้มีผลใช้ บงั คับแล้ ว ระหว่าง
วันและเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ดงั กล่าว ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต.เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
3.6
3.6.1
3.6.2

3.6.3

วันและวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้
ละ 10 (สิบ) หน่วย หรื อ 10,000 (หนึง่ หมื่น) บาท
ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อหุ้นกู้ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อม
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังนี ้
1) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบสาเนาหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับ
ล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามซึ่งลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
3) ในกรณีผ้ ลู งทุนประสงค์ที่จะได้ รับชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้ า บัญชีธนาคาร ผู้ลงทุน
จะต้ องแนบสาเนาภาพถ่ายหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก พร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้ องเป็ น
ชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึง่ เป็ นผู้จองซื ้อหุ้นกู้ และเป็ นบัญชีที่เปิ ดในประเทศไทย
ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนหุ้นกู้ทจี่ อง
ซื ้อไปที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อหน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ดังนี ้
(ก) วิธีการส่งเอกสารและการชาระเงินค่าจองซื ้อ
1) สาหรั บผู้ลงทุนสถาบันที่ ประสงค์ จ ะชาระเงิ น ค่า จองซือ้ เป็ นเงิ นสด เงิ น โอน หรื อ โดยโอนเงิ นผ่านระบบ
BAHTNET สามารถจองซือ้ ได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัด จาหน่า ยหุ้นกู้ตามที่ร ะบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่
หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น.
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หรื อเวลาปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว เข้ าบัญชีดงั ต่อไปนี ้ โดยในกรณีที่ชาระเป็ น
เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET จะต้ องโอนก่อนเวลา 10.00 น. ของวันออกหุ้นกู้ หรื อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2562 โอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 1/2562”

3)
4)

5)
6)

7)

2)สาหรับผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") หรื
อดร๊ าฟท์ สามารถจองซื อ้ ได้ ที่ สานัก งานของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหุ้น กู้ ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นข้ อ 3.2 และที่
หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่เปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น.
หรื อเวลาเปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของหน่วยงาน
ขายหรื อสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ของวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
จะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และสามารถเรี ยกเก็บชาระเงินได้ จากสานักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชี ดังต่อไปนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 1/2562”
การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จัดเตรี ยมไว้
ในแต่ละสถานที่
ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อ และได้ ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ก่อนกาหนด หากมีผ้ จู องซื อ้ หุ้นกู้เข้ ามาครบตาม
จานวนที่กาหนดแล้ ว
สาหรับผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่เคยกรอกแบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD)
ผู้จองซือ้ รายดังกล่าวจะต้ อ งกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม การรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งเกี่ ย วกับลูกค้ า
(KYC/CDD) ตามแบบที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนดก่อนการจองซื ้อหุ้นกู้
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้ นกู้ที่เสนอขายให้ แก่
ผู้จองซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุด
การเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ดงั กล่าว
เกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ าย ให้ ผ้ ูจองซือ้ ที่ ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการภายในวันนัน้
(“กาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้”)

3.7
3.7.1

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดงั กล่าวทังจ
้ านวนให้ เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน
เท่านัน้
3.7.2 การจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ถือเป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย โดยผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน รายใดในจานวนมากน้ อ ยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจอง
ซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ ตามแต่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะ
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เห็นสมควร นอกจากนี ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ ตนเองหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ออกหุ้นกู้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้ลงทุนสถาบันได้ โดยไม่มีข้อจากัดใดๆ
3.8

การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ทเี่ สนอขาย การยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ และการรับจองซื ้อหุ้น
กู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
วิ ธีการจัดสรรหุน้ กู้ในกรณีทีม่ ี ผจู้ องซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อเกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร
โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่
บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
การยกเลิ กการจองซื ้อหุน้ กู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6 และ/หรื อ ในกรณี
ที่มิได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีชาระเงินโดยเงินสด หรื อเงินโอน
หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟ หรื อแคชเชียร์ เช็ค แต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื ้อนันๆ
้
การรับจองซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสารองไว้ สาหรับกรณี
ทีไ่ ม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่อยู่ในลาดับที่ จะ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึง่ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
จะตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื ้อรายนันๆ
้ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายถัดไปจนกว่าจะ
ครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
3.9

วิธีคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่
จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้โดย
ถูก ต้ อ งแล้ ว ให้ ถื อ ว่า ผู้จ องซื อ้ ได้ รั บ คื น เงิ น ค่าจองซื อ้ แล้ ว โดยถูก ต้ อ ง และผู้จองซื อ้ จะไม่มี สิท ธิ เ รี ย กร้ องดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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วิธีคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการ
เสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ โดย
จัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันสิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้ นกู้
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ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้จองซื ้อดังกล่าวมี
สิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้
นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับ
คืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบ
จองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้
3.12 ภาระภาษี ของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้เป็ นเพียงข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผู้ลงทุนเท่านัน้ และมิใช่คาแนะนาทางภาษี
อากรแต่อย่างใด ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรปรึ กษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุ ป
ภาระภาษี อากรนี ้จัดทาขึ ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษี อากรที่ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทาเอกสารนี ้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังได้
อนึง่ สรุปภาระภาษี อากรต่อไปนี ้มิได้ มีความมุง่ หมายที่จะให้ เป็ นข้ อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษี อากรที่เกี่ยวข้ องกับ
หุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษี อากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษี อากรที่ต้องชาระจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ
ไทยหรื อเป็ นผู้ที่ถกู ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อไม่ หรื อเป็ นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้ นการเก็บ
ภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
1) ภาษีเงินได้
กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นบริ ษัทห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมูลนิธิหรื อสมาคมที่
ประกอบกิจการซึง่ มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ นองค์การ หรื อสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1) ดอกเบี ้ย
(1.1) ผู้ถือหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ซงึ่ เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลได้ รับ จะต้ องถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึง่ ) และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล โดยสามารถนาภาษี หกั ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(1.2) ผู้ถือหุ้นกู้เป็ นกองทุนรวม
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลประเภทกองทุนรวมได้ รับ จะถูกเก็บภาษี ในอัต ราร้ อยละ 15 (สิบ
ห้ า)

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ าที่ 24

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

(1.3)

ผู้ถือหุ้นกู้เป็ นมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรื อสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10
(สิบ) และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยสามารถนาภาษี
หัก ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(2) ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลตอบแทนสาหรับเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล
กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้ท่ ไี ม่ มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรื อมิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ้ย และ
ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี
อากรดังนี ้
(1) ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่
จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมีถิ่นที่อยู่
จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) (บวกด้ วย
ภาษี บารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี ้ยรับจากหุ้นกู้และกาไรก่อนหักรายจ่าย
ใดๆ จากการซื ้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี ้ยหรื อกาไรดังกล่าวที่ได้ รับจากการซื ้อขายหุ้นกู้เป็ นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์หรื อกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย
3) อากรแสตมป์
การขายหรื อการโอนใบหุ้นกู้ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
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(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
สาหรับ
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2567”
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้นี ้ (“ข้ อกาหนดสิทธิ”) กาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทัว่ ไปทังหมด
้
ที่ใช้ บงั คับกับ “หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562 ครบ
กาหนดไถ่ ถอนปี 2567” ซึง่ ต่อไปจะเรี ยก ว่า “หุ้นกู้” ออกโดย บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“ผู้ออก
หุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่ เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าหุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับเท่ากับ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable และผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดาเนินการให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด (หรื อสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่ อถื ออื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ )
นอกจากนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการนาหุ้นกู้นี ้ไปขอจดทะเบียนซื ้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond
Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้เป็ น
ผู้จดั ทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ทา
ใบหุ้นกู้ โดยมีสาระสาคัญตามแบบที่ระบุในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ และส่งมอบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยูข่ องผู้จองซื ้อหุ้นกู้ซงึ่ ปรากฏในใบจองซื ้อหุ้นกู้ แต่สาหรับผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ได้ แสดงความประสงค์
ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ว่าต้ องการถือหุ้นกู้นี ้ในระบบไร้ ใ บหลักทรัพย์ (Scripless) นายทะเบียนหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ตามจานวนที่
ได้ รับการจัดสรรไปฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องภายใน 7 (เจ็ด)
วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับสิทธิ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องผูกพันตาม
ข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิ และสาเนาสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ
สานักงานของผู้ออกหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ สานักงานของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิ และสาเนาสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ตังอยู
้ ่ที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330) และ
สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตงอยู
ั ้ ่ที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าว
ได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 1

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

1.

คาจากัดความ
คาและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้

“ข้ อกาหนดสิทธิ”

หมายถึ ง ข้ อก าหนดว่า ด้ วยสิทธิ แ ละหน้ า ที่ ของผู้อ อกหุ้น กู้แ ละผู้ถื อหุ้น กู้
สาหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดย
้
ชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“ผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรง”

หมายถึ ง ผลกระทบในทางลบอย่า งร้ ายแรงต่อ กิ จการ การด าเนิ นธุ ร กิ จ
ทรัพย์สนิ สถานะ (ไม่วา่ ทางการเงินหรื อโดยประการอื่น ) หรื อแผนทางธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์
หนึง่ หรื อหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อ
ความสามารถในการชาระหนี ้ใดๆ หรื อการปฏิบัติตามข้ อกาหนดสิทธิ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้

“บริษัทย่ อย”

หมายถึง (1) นิติบคุ คลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม)
รวมกันเท่ากับหรื อเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้
หมดของนิติบคุ คลนัน้ และ/หรื อ (2) นิติบคุ คลซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีอานาจควบคุม
เหนือนิติบคุ คลนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ คาว่า “มีอานาจควบคุม” หมายถึง การมีอานาจ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยอ้ อมในการสัง่ การหรื อกาหนดแนวทางการบริ หาร
หรื อนโยบายของบริ ษัทไม่ว่าจะโดยการเป็ นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสัญญาหรื อโดยทางอื่นใด

“บริษัทร่ วม”

หมายถึง (1) นิติบคุ คลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม) รวมกันตังแต่
้ ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบุคคลนัน้ และ/หรื อ (2) นิติบุคคลซึ่ง
ผู้อ อกหุ้น กู้ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยมี อ านาจในการมี ส่ว นร่ ว มตัด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
นโยบายทางการเงินและดาเนินงานของบริ ษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม
นโยบายดังกล่าวและไม่ถือเป็ นบริ ษัทย่อย

“ผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจานวนตามข้ อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้”

หมายถึง บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 2

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“วันกาหนดชาระดอกเบีย้ ”

หมายถึง วันที่ 30 เมษายน และวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ โดยจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะ
ทาการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

“วันทาการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้ เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจานา
การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

“สัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ลงวันที่ [] ตุลาคม พ.ศ. 2562
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
หุ้นกู้รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทงปวงในหุ
ั้
้ นกู้อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิในการได้ รับ
ชาระเงิ น ต้ น และดอกเบีย้ และสิท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สัญญาแต่ งตัง้ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ าย”

หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย ลงวันที่ [] ตุลาคม พ.ศ.
2562 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่าย

“หุ้นกู้”

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ที่ออก
โดย บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) จานวน 600,000 (หก
แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 โดยใช้ ชื่อว่า
“หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี 2567”

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 3

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“เหตุการณ์ ท่ อี าจกลายเป็ นเหตุผิด
นัด”

หมายถึง เหตุการณ์ ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
แก้ ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้ อ 10.1

“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1

"อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ตามที่กาหนดในข้ อ 2.1 บวกด้ วยอัตราร้ อย
ละ 2 (สอง) ต่อปี
ทังนี
้ ้ หากอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็ บในขณะใดๆ ให้ อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากับ
อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็บได้

“ผู้ลงทุนสถาบัน”

หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศที่ ทจ. 17/2561 ที่ได้ นิยามไว้ ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560
เรื่ องการกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อ
ใช้ แทนที)่ ซึง่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ได้ แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษัทหลักทรัพย์
(7) บริ ษัทประกันวินาศภัย
(8) บริ ษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของ “ผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ” หรื อ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” (ตามคานิยามที่กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด) หรื อผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (24)
(11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 4

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
นิติบคุ คลซึ่งมีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
75 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง
(21)
(23) ผู้จัดการกองทุน หรื อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนว่าด้ ว ยหลัก เกณฑ์ เ กี่ ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
คงที่เท่ากับร้ อยละ 2.44 (สองจุดสีส่ )ี่ ต่อปี และมีอายุ 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2.2

ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจานวนทังหมดไม่
้
เกิน 600,000 (หกแสน) หน่วย มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึง่ พัน)
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้ อยล้ าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้ องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กาหนดไว้ ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ ราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นนั ้ นายทะเบียน
หุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรื อออกใบรั บเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนดให้ แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

3.2

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ที่จะต้ องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน

3.3

(ก)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณี ที่ไม่ได้ ฝากหุ้นกู้ไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ สิทธิ ในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บคุ คลที่
ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จานวนดังกล่าวอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ ้นเวลาทาการในวันทาการ
ก่อนวันที่จะมีการใช้ สิทธิตามหุ้นกู้ หรื อวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใด
ตามที่กาหนดไว้ เป็ นกรณี เฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี ) เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ซึ่ง
สามารถใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้ อ 4.1 (ก) เกิดขึ ้นแล้ วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในหุ้น
กู้จะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 5

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

(ข)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บคุ คลที่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทาการก่อนวันที่จะมี
การใช้ สทิ ธิตามหุ้นกู้ หรื อวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดตามที่กาหนดไว้
เป็ นกรณีเฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ าที่ตามสัญญา
แต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้ องออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิ ในหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ ไข
จานวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจานวนหุ้นกู้
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรื อใบรับ
เพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็
ตาม) ให้ ถื อ ว่า มี จ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้น กู้ที่ ได้ แ ยกไปออกใบหุ้น และลงทะเบี ย นไว้ ใ นชื่ อ ของ
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดงั กล่าว

3.5

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นประการอื่นในข้ อกาหนดสิทธินี ้ หรื อเว้ นแต่ข้อบังคับหรื อระเบียบของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและ
ดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พกั การโอนหุ้นกู้เป็ นเวลา 14 (สิบสี่) วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันกาหนดชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อวันกาหนดจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ
รับหรื อใช้ สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานผู้ถือหุ้นกู้แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ หากวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกไม่ใช่
วันทาการก็ให้ เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยให้ ปิดสมุดทะเบียนไปจน
สิ ้นวันสุดท้ ายของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว ระยะเวลาในการปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้ อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทังนี
้ ้ วิธีการเกี่ยวกับการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว
ข้ างต้ นอาจเปลีย่ นแปลงไปตามวิธีการอื่นใดตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อหน่วยงานอื่ นใดที่
เกี่ยวข้ องประกาศกาหนดก็ได้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าวให้ กาหนดตังแต่
้ เวลา 12.00 น.
ของวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งหรื อจะดาเนินการให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้แจ้ งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก
อนึง่ ระหว่างเวลาที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใดๆ

(ข)

ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นกู้แต่อย่างใด และการแก้ ไข
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 6

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

เปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น กู้ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ และผู้ถื อ หุ้น กู้ ทราบก่ อ นการแก้ ไ ข ทัง้ นี ้ การแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้จานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลัก
หลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่
ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับ
โอนหุ้นกู้อยูร่ ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้ที่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบ
หุ้นกู้นนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ข)

4.2

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ทาการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1 พร้ อมทังหลั
้ กฐาน
อื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้น
กู้กาหนดให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึง่ นายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
กรณีการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อข้ อกาหนดสิทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายหรื อคาสัง่
ศาล ซึง่ นายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสทิ ธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวได้

สาหรั บการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
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4.3

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ครั ง้ นีแ้ ก่ ผ้ ูลงทุนสถาบัน ตามประกาศที่ ทจ .
17/2561 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนให้ จากัดอยูใ่ นผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต.
ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ
หากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวจะทาให้ ห้ นุ กู้ไม่ใช่ลกั ษณะการเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน

4.4

นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใดๆ ที่เป็ นการขัดกับข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้หรื อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายหรื อคาสัง่ ศาลใดๆ

5.

สถานะของหุ้นกู้
หุ้น กู้เ ป็ นหนี ข้ องผู้อ อกหุ้น กู้ซึ่ง มี สถานะทางกฎหมายเท่า เที ย มกัน ทุก หน่ว ย และเป็ นหุ้น กู้ไม่ด้ อ ยสิท ธิ โดย
ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิ ได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อย
สิทธิทงในปั
ั ้ จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่อน

6.

คารับรอง การรับประกัน และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1

คารับรอง และการรับประกัน
ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้ที่ต้องชาระภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คารับรอง
และให้ การรับประกันดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้
(1) เป็ นนิ ติ บุค คลที่จ ดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึน้ อย่า งถูก ต้ อ งตามกฎหมายของประเทศไทยโดยเป็ นบริ ษั ท
จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เป็ นผู้มีอานาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของหุ้นกู้
(3) ได้ รับอนุญาตให้ ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้ วยกฎหมาย
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอานาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทาการดังต่อไปนี ้
(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้
(2) เข้ าทาและลงนามในข้ อกาหนดสิทธิ สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
จาหน่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ และ
(3) ปฏิบตั ิตามความผูกพัน และภาระหนี ้ของตนตามข้ อ 6.1 (ข) (1) และ (2)
โดยผู้อ อกหุ้นกู้ได้ รั บการอนุญ าต การอนุมัติ และความยิน ยอมที่จ าเป็ น และได้ ดาเนิน การตามวัตถุป ระสงค์
ข้ อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจาเป็ น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่กากับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) ทุกประการสาหรับการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
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(ค) ภาระหนี ้และหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ นุ กู้ ข้ อกาหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
(1) ถูกต้ องชอบด้ วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้ บงั คับกับ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้
(2) ไม่ขดั แย้ งหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อหลีกเลีย่ ง พันธะ ข้ อผูกพัน ข้ อรับรอง หรื อข้ อสัญญาใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้น
กู้ได้ ให้ ไว้ หรื อเข้ าทาไว้ กับบุคคลอื่น ยกเว้ นกรณีการบังคับใช้ สิทธิ ตามหุ้นกู้ ข้ อกาหนดสิทธิ และ
สัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ สทิ ธิ ของเจ้ าหนี ้ทัว่ ไป
(ง) ณ วัน ออกหุ้น กู้ ข้ อ ก าหนดสิท ธิ มี สาระส าคัญ สอดคล้ อ งถูก ต้ อ งและไม่ขัด แย้ ง กับ กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลเกี่ ยวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
6.2

หน้ าที่กระทาการ
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ ง ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้ า ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของ
กิ จ การหลัก ของตนที่ ก าลัง ด าเนิ น การอยู่ ณ วัน ออกหุ้น กู้ ทัง้ นี ้ ไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ เพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์หรื อขยายการประกอบกิจการให้ ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ
วันออกหุ้นกู้ด้วย
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบารุงรักษาทรัพย์สนิ หลักที่สาคัญซึง่ จาเป็ นต้ องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้ อยูใ่ น
สภาพดี และสามารถใช้ ง านได้ ตลอดจนจัด ให้ มี ก ารซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง หรื อเปลี่ย นทดแทนทรั พย์ สิน
ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทาให้ สามารถประกอบกิ จการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ ดี ความในข้ อนี ้ไม่ตัดสิทธิ ผ้ อู อกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้ งานหรื อการบารุ งรักษาทรัพย์สิน หาก
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรง
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ อง หรื อจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการเข้ า
ตรวจสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ร้องขอ
(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดทาและ/หรื อจัดให้ มีการทาบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซึ่ง
บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้ องตามหลักการทางบัญชี
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(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ตามเวลาที่กาหนดไว้ ณ สานักงานของผู้ออก
หุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้ โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้น
กู้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุห้ นุ กู้
(1) คู่ฉบับข้ อกาหนดสิทธิ ฉบับนี ้ โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้ นแต่ข้อตกลงหรื อ
ข้ อกาหนดสิทธิแก้ ไขเพิ่มเติมให้ จดั เตรี ยมไว้ ภายในวันที่ข้อกาหนดสิทธิฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้
บังคับ
(2) สาเนางบการเงินประจาปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วโดยจัดให้ มีภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 2
(สอง) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีและในกรณีที่งบการเงินประจาปี ดังกล่าวมีการแก้ ไข
เพิ่มเติม จะจัดให้ มี ง บการเงิ นประจาปี ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและรั บรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้ วย
(3) สาเนางบการเงิ นรายไตรมาสที่ผ้ ูสอบบัญชี ได้ สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชี กาหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทยโดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 45 (สี่สิบห้ า) วัน นับแต่
วันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
(4) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี โดยจะจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน
ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(5) สาเนาเอกสารที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้ มีการชาระเงินค่าดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ทงหมดโดยครบถ้
ั้
วนแล้ ว
โดยจะจัดให้ มีภายในวันที่ครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยนัน้ ๆ
(6) หนังสือแจ้ งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ซื ้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
(7) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จดั ทาขึ ้นโดยบริ ษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(8) หนังสือแจ้ งการเปลีย่ นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ในกรณีมีการเปลีย่ นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้
(9) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จะร้ องขอตามสมควร
ทังนี
้ ้ รายการตามข้ อ 6.2 (ฉ) (2) และ 6.2 (ฉ) (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางบการเงินรวม ก็ให้ จดั ให้ มี
สาเนางบการเงินรวมด้ วย
(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือ
หุ้น กู้ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ นกู้ เพื่ อ รายงานให้ ทราบถึ ง เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 10
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ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหรื อสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค ้าประกัน หรื อการก่อภาระหนี ้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจทาให้
ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี ้เกินสัดส่วนหรื อผิดเงื่อนไขที่ได้ ผกู พันไว้ ตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
(2) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลด
ทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อกรณีเกิดความเสียหายขึ ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบ
ธุรกิจของตน เป็ นต้ น
(3) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระหนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้
(4) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ตามตราสารหนี ้ที่มีมูลค่าหนี ้ (ไม่ว่าราย
เดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) เป็ นจานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อ
จานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยผิดนัดชาระหนี ้ต่อ
เจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ตามตราสารหนี ้ที่มีมลู ค่าหนี ้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) เป็ น
จานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กับเงินจานวนดังกล่าว
(5) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรือ
หลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กับ เงิ น จ านวนดัง กล่ าว หรื อกรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ยต้ องค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท
หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อย
สามารถพิสจู น์ได้ วา่ มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคา
พิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชีข้ าดอันเป็ นที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง
(6) ผู้อ อกหุ้น กู้ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดหรื อ เงื่ อ นไขที่ มี อ ยู่ใ นใบหุ้น กู้ หรื อ ในส่ว นใด ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
(7) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง หรื อ (2) มีคาสัง่ หรื อมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อ
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็ นการทัว่ ไปว่าจะเลิกกิจการ หรื อ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าสูก่ ระบวนการชาระ
บัญชี เว้ นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้ อนี ้เป็ นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อการควบรวมบริ ษัท ซึ่งตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว
นิติบคุ คลที่จะคงอยูต่ อ่ ไปจะเข้ ารับเอาหนี ้สินหรื อข้ อผูกพันทังหมดของผู
้
้ ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดย

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 11
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ชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดงั กล่าวนันไม่
้ ทาให้ โอกาสที่จะได้ รับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของ
ผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรื อด้ อยลงกว่าเดิม
(8) ผู้ออกหุ้นกู้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ
(9) ผู้ออกหุ้นกู้กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้
แทนที)่
(10) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทังนี
้ ้ ให้
ผู้ออกหุ้นกู้จดั ส่งหรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่ง
(11) กรณีใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรื อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้ รายงานข้ อมูลใดตามวรรคแรก
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ ว ให้ ถือว่า
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ สง่ เอกสารหรื อข้ อมูลนันให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แล้ ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เผยแพร่
ข้ อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จัดส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมี
ข้ อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็ นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรื อมี
กรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องแจ้ งข้ อชี ้แจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อเข้ าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรื อจาหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรื อทรัพย์สนิ
ทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการควบรวมกิ จการ ยกเว้ น กรณี เป็ นไปตามเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี ้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ ้นและดารงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยงั คงมีสถานะเป็ นนิติ
บุคคลเดิมซึง่ คงดารงอยูต่ อ่ ไป หรื อมีการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่นิติบคุ คลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ
โดยนิติบุคคลอื่นนัน้ รั บโอนไปทัง้ สิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ ห้ ุนกู้ และ (3) การดาเนินการ
ดังกล่า วจะไม่ก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่า งร้ ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งการด าเนิน การ
ดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้ผา่ นทางนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบก่อนดาเนินการใด ๆ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ หรื อปลดเปลื ้องภาระ ภาษี อากรทัง้ หมดที่ตนถูกเรี ยกเก็บหรื อที่มีการเรี ยกเก็บจาก
ทรั พย์ สินของตน (ซึ่งรวมถึง ภาษี เงิ น ได้ ภาษี หัก ณ ที่จ่ าย และภาษี มู ลค่าเพิ่ม ) หรื อมูลหนี อ้ ื่นใดอัน มี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องชาระ เว้ นแต่
ในกรณีที่หนี ้ภาษี อากรหรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวกาลังอยูใ่ นระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 12
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(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to
Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึง่ ) ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทา
การคานวณจากงบการเงินรวม
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้ างต้ นให้ คาจากัดความตามที่ระบุไว้ มีความหมาย
ดังต่อไปนี ้
"หนี ส้ ินที่ มีภาระดอกเบีย้ " หมายถึง หนี ส้ ินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี ภาระดอกเบี ย้ ตามที่ ปรากฏในงบ
การเงินรวม ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึง ส่วนของหนี ้สินที่อาจเกิดขึ น้ จากการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าค ้าประกัน อาวัล หรื อ ก่อ
ภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้ แก่บคุ คลใดๆ หรื อนิติบคุ คลอื่น (การค ้าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บคุ คล
อื่นเข้ าผูกพันตนเป็ นผู้ค ้าประกันผู้ออกหุ้นกู้) แต่ไม่รวมถึงรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี และหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยที่เกิดจากสัญญาเช่า
"ส่ วนของผู้ถอื หุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจาปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผู้
ออกหุ้นกู้ที่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดั ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการเข้ าตรวจดูทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี ) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ เป็ น
เวลาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนหน้ าวันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้ าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้ องเปลีย่ นตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียน
หุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยไม่ชกั ช้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ
หรื อควรทราบว่าจะต้ องมีการเปลีย่ นตัวบุคคลดังกล่าว และจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้ วแต่
กรณี) แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมทังชื
้ ่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ราย
ใหม่ (แล้ วแต่กรณี) ด้ วย
(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ ห้ นุ กู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ได้ รับการขึ น้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยภายใน
วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้ ห้ นุ กู้เป็ นตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอด
อายุห้ นุ กู้ และ
(ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ ซึง่ อันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนา ให้ ผ้ ลู งทุนทาการซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้
ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลีย่ นแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 13

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

6.3

หน้ าที่งดเว้ นกระทาการ
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีภาระหนี ้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทาการ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่ถึงกาหนด
ชาระแล้ ว หรื อมีเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น และ
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ มีการลดทุนชาระแล้ วของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่เป็ นกรณีการลดทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้ องไม่ทา
ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีเงินสดหรื อทรัพย์สนิ ลดลง

7.

ดอกเบีย้

7.1

อัตราดอกเบี ้ย
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยในอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2 โดยชาระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้

7.2

ในการคานวณดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ให้ ใช้ เกณฑ์ 1 (หนึง่ ) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะเป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด) และจะคานวณดอกเบี ้ยโดยคิดจากจานวนเงินต้ นคงค้ างในหุ้นกู้แต่ละหน่วย
จานวนดอกเบี ้ยของหุ้นกู้จะกาหนดทศนิยม 6 ตาแหน่ง โดยปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 ขึ ้น ถ้ าตาแหน่งที่ 7 มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ส่วนในกรณีที่ดอกเบี ้ยที่คานวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ู จบให้ กาหนดทศนิยมเพียง 6 ตาแหน่ง
และทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 ตามหลักการข้ างต้ น ทังนี
้ ้ การคานวณดอกเบี ้ยในแต่ละงวดจะเริ่ มคานวณ
ตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรื อวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยของงวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี) จนถึง
(แต่ไม่นบั รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยของงวดดอกเบี ้ยนัน้ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ดงั กล่าว (แล้ วแต่
กรณี)

7.3

การเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเพื่อให้ เป็ นวันทาการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8.3 นัน้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
คานวณดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ นี ้ (กล่าวคือไม่มีการนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ย)
เว้ นแต่ในกรณีที่วนั ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นวันทาการ
ถัดไป และจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คานวณดอกเบี ้ยด้ วย โดยให้ คานวณดอกเบี ้ยเพิ่มเป็ นรายวัน และให้ ใช้ เกณฑ์ 1 (หนึง่ ) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบ
ห้ า) วัน

7.4

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้ นตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ ดอกเบี ้ยสาหรับเงินต้ นค้ างชาระนับจาก
วันถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทาการชาระหนี ้ครบถ้ วนให้ คิดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ผู้ถือหุ้น
กู้จะได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ วหรื อไม่ก็ตาม

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 14
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8.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้

8.1

การชาระเงินต้ น

8.2

(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย
การโอนเงิ นเข้ าบัญชี ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ ละเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้น กู้ไม่น้อยกว่า
14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระเงินต้ นหรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ ได้ ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คล
ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จานวนต่างๆที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระ
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ ซึง่ ผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้ าที่
มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ ละเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียน
หุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระเงินต้ น หรื อโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้น
กู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อ
ส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้จะ
เรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้นาใบห้ นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้นแล้ ว

การชาระดอกเบี ้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้ ห้ นุ กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยทา
การชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถื อหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียน
หุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนา
สมุดบัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้ อง
ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี) หรื อ
โดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 15

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยงวด
สุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุอนั
ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรี ยกให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้นาใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ ได้ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องชาระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แล้ ว
(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่น
ใดภายใต้ ห้ นุ กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย
ทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กับนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่ง
สาเนาสมุดบัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนา
ถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระเงินต้ นหรื อโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ อง
นาใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้ นแต่ในกรณีที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้ แทน
ใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะนาส่งใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้
แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกาหนดชาระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ ไว้ เป็ นหลักฐาน

8.3

ในการชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระให้ ผ้ ถู ือ หุ้นกู้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันครบกาหนด
ชาระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่วา่ จะเป็ นเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องจ่ายเงิน
เพิ่มใดๆ สาหรับการเลือ่ นวันชาระเงินตามข้ อ 8.3 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีดอกเบีย้ งวดสุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนาจานวนวัน
ทังหมดที
้
่เลือ่ นออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

8.4

ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินตามหุ้นกู้แล้ ว การจัดสรรเงินที่ได้ รับชาระหนี ้มานันให้
้ เป็ นไป
ตามลาดับดังต่อไปนี ้
(ก)

ลาดับที่หนึ่ง ชาระค่าใช้ จ่ายและภาระหนี ้ทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อดาเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบังคับชาระหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้

(ข)

ลาดับที่สอง ชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่คงค้ างและยังไม่ได้ ชาระภายใต้ ห้ นุ กู้ตามที่คานวณจนถึงวันที่มีการชาระ

(ค)

ลาดับที่สาม ชาระเงินต้ นคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ และ

(ง)

ลาดับที่สี่ จานวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ ชาระคืนแก่ผ้ อู อกหุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 16
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9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้

9.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชาระเงินต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้และดอกเบี ้ย
งวดสุดท้ าย

9.2

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ ทาคาเสนอซื ้อ
คืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายเป็ นการทัว่ ไป และจะต้ องทา
การซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.3

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามหุ้นกู้ดงั กล่าวระงับลงเนื่องจากหนี เ้ กลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าว รวมทังแจ้
้ งเรื่ องการซื ้อคืนหุ้นกู้ให้ ตลาดรองที่มีการซื ้อขายหุ้นกู้และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

9.4

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่เป็ นการซื ้อหุ้นคืนตามข้ อ 9.2 หรื อได้ รับ
โอนหุ้นกู้มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

9.5

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตาม
เงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหากการไม่ชาระเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี ้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้ า และ/หรื อความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสจู น์ได้ ว่ าตนได้ นาดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นหรื อเงิน
จานวนอื่นใดเข้ าบัญชีเพื่อชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แล้ วตังแต่
้ วนั ครบกาหนดชาระแต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มิได้ รับชาระ
โดยเหตุอนั จะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรื อโดยเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้
และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นหรื อเงินจานวนอื่นใดครบถ้ วน
ภายใน 3 (สาม) วันทาการ วันทาการหลังจากวันครบกาหนดชาระ แล้ วแต่กรณี

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝื นหน้ าที่ตาม 6.2 (ญ)

(ค)

ผู้อ อกหุ้น กู้ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลง เงื่ อ นไข หรื อ ภาระหน้ า ที่ ไม่ว่า ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิทธิ (เว้ นแต่กรณีการไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที่
สามารถแก้ ไขได้ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ภายหลังจากวันที่ได้ มีการส่ง
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการกระทาผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อ
หลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการไถ่ถอน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 17
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ทังหมด
้
(ง)

ผู้อ อกหุ้น กู้ผิ ด นัด ช าระหนี ใ้ ดๆ (ไม่ ว่า รายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกัน ) มี จ านวนรวมกัน เกิ น กว่ า
400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว)
และ/หรื อ บริ ษัทย่อยผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) มีจานวนรวมกันเกินกว่า
400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท (หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว)
จากการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ชาระหนี ้ดังกล่าวภายในหรื อในกรณีมีเหตุทาให้ เจ้ าหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยมีสิทธิเรี ยกให้ ชาระคืนหนี ้ดังกล่าวก่อนครบกาหนดตามสิทธิของเจ้ าหนี ้ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
โดยการเร่งรัดการชาระหนี ้ก่อนครบกาหนดนันเป็
้ นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย ไม่ทาการชาระหนี ้ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ถึงกาหนด
ชาระหนี ้นันๆ
้

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อ
หลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงิน
จานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยต้ องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้
ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุล
เงิ น อื่ น ที่ เ ที ย บเท่า กับ เงิ น จ านวนดัง กล่า ว เว้ น แต่ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยสามารถพิ สูจ น์ ได้ ว่า มี
ความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคาพิพากษาเสร็ จเด็ด ขาด หรื อ
คาชี ้ขาดอันเป็ นที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ ายแรง

(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีการเริ่ มดาเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ล้ มละลายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์ เป็ นผู้มี
หนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ รับการปลดเปลื ้องภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรื อนับแต่วันที่มีการยื่นคาฟ้ องหรื อคาร้ องต่อศาลเพื่อดาเนินการ
เช่นนัน้ แล้ วแต่กรณี

(ช)

เมื่อปรากฏว่ามีคาสัง่ ยึดหรื ออายัด ทรัพย์สินหรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
และไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ว น หรื อมีก ารดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่ง ตัง้ ผู้บังคับ
หลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายนัน้ มีผลบัง คับเอากับกิ จการ
ทรัพย์สิน หรื อรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรง เว้ นแต่คดีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องคาสัง่ ยึดหรื ออายัดหรื อการดาเนินการทางกฎหมายนัน้
อยู่ในระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ต ซึ่งในกรณี ดงั กล่าวให้ ถือว่ามิได้ เป็ นเหตุผิดนัดที่เกี่ ยวข้ องกับหุ้นกู้
ตราบเท่าที่คดีหรื อการดาเนินการทางกฎหมายนันยั
้ งไม่มีการตัดสินเป็ นที่สดุ

(ซ)

(1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรอัน
อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรง หรื อ (2) มีคาสัง่ หรื อมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อ (3) ผู้
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 18
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ออกหุ้นกู้ประกาศเป็ นการทัว่ ไปว่าจะเลิกกิจการ หรื อ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี เว้ นแต่
การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้ อนี ้เป็ นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างการดาเนิ นธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อการควบรวมบริ ษัท ซึ่งตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่
ต่อไปจะเข้ ารับเอาหนี ้สินหรื อข้ อผูกพันทัง้ หมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิก
กิจการเนื่องจากเหตุดงั กล่าวนันไม่
้ ทาให้ โอกาสที่จะได้ รับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรื อด้ อย
ลงกว่าเดิม
(ฌ)

หนี ้ตามหุ้นกู้ หรื อการกระทาตามภาระหน้ าที่ที่เป็ นสาระสาคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างของผู้
ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรื อที่มีอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ)

ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ทางการเงินของตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรื อ
หยุดพักการชาระหนี ้ของตนเป็ นการทัว่ ไปไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และไม่วา่ เป็ นหนี ้ประเภทใด ๆ หรื อมี
การเริ่ ม เจรจา หรื อเข้ า ทาสัญ ญาใด ๆ กับ เจ้ าหนี ร้ ายใดรายหนึ่ง หรื อ หลายรายรวมกันของตนเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างหนี ้อันมีลกั ษณะเป็ นการผ่อนผันการชาระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้
ซึง่ รวมถึงการเลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาชาระหนี ้ หรื อมีการปรับเปลีย่ นอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี ้ไม่
ว่าประเภทใด ๆ ทังหมดของตน
้
(หรื อหนี ้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชาระได้ เมื่อหนี ้นันถึ
้ ง
กาหนดชาระ) หรื อผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรื อทาความตกลง หรื อทาขึน้ ซึ่งการโอนสิทธิ โดยทัว่ ไป หรื อการ
ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้

10.2

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ ตามข้ อ 10.1 หาก
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึง่ ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่
ยังมิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ

(ข)

มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ ดาเนินการ หรื อ

(ค)

เป็ นกรณีตามข้ อ 10.1 (ก) (ฉ) (ซ) หรื อ (ฌ)

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระเงินต้ นพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึง
ขณะนันซึ
้ ่งถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทนั ที โดยให้ ระบุกรณีที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ การที่
ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมี
การพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้
10.3

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ ว
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระหนี ้ที่ค้างชาระอยู่ตามหุ้นกู้ทงหมดโดยเร็
ั้
วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ซึ่ง
หากไม่ดาเนินการชาระหนี ้แล้ ว ผู้ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึง่ มีสทิ ธิดาเนินการตามข้ อ (ข) ข้ างล่างนี ้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 19
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(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิ ฟ้องร้ องบังคับชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชาระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด้ วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้ อ 10.2 แล้ ว ยังไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระทังจ
้ านวนแก่ตน

11.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

11.1

ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ยงั มิได้ ไถ่ถอน
ทังหมด
้
มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ ว ซึ่ง
จะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ร้องขอหรื อวันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
้
คาขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1 และในขณะนันผู
้ ้ ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ส่ง
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระหนี ้หุ้นกู้ค้างชาระตามข้ อ 10.2 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12.2

(ค)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของ
หุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความสามารถของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มิได้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามคาขอของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรื อ (ค)) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้
ไถ่ถอนทังหมดมี
้
สทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีผ้ อู อกหุ้นกู้อาจเข้ าร่วมประชุมก็ได้
11.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือ หุ้น
กู้ทกุ รายไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

11.3

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทงที
ั ้ ่เรี ยกประชุมโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรี ยกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้

11.4

ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติเป็ นลายลักษณ์ อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าว
จะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษาไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว โดยถือเป็ นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละเรื่ องนัน้
ให้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธินี ้เพียงแต่เปลี่ยน
จากการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นการนับคะแนน

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 20

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

เสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ทกุ ราย
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึง่ ราย ให้ นาวิธีการลงมติเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรแทนการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้มาใช้ แทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
11.5

การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ที่ ข้ อก าหนดสิ ท ธิ นี ไ้ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ให้ น าบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ว่าด้ วยการประชุมผู้ถือหุ้นในบริ ษัท
มหาชนจากัดมาใช้ บงั คับเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดสิทธินี ้

12.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ

12.1

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสาคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเรื่ องที่เห็น
ได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นกู้โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทาให้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไป
ตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ อง กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของ สานักงาน
ก.ล.ต. เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยและ/หรื อในตลาดตราสารหนี ้
(ในกรณีที่ห้ นุ กู้จดทะเบียนซื ้อขายอยูใ่ นสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยและ/หรื อในตลาดตราสารหนี ้) และ/หรื อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ห้ นุ กู้จดทะเบียนซื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้
กระทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ มีผลใช้
บังคับเมื่อได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการ
อื่น

12.2

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 12.1 (แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนั เป็ นการขยายอายุห้ นุ กู้หรื อการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้
อื่นหรื อทรัพย์สนิ อื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ ามมิให้ ดาเนินการ) ต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการอื่น

12.3

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อก าหนดสิ ทธิ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทังข้
้ อกาหนดแห่งประกาศ ที่ ทจ. 17/2561

12.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน
นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือเว้ นแต่
กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น

13.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชารุดด้ วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิ ยื่นคาขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตาม
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 21

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ในการนี ้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอให้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิก
ใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้ วย
14.

การติดต่ อและการบอกกล่ าว

14.1

เว้ นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คาบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อทางโทรสารก็
ได้ ทังนี
้ ้ การติดต่อสือ่ สารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

14.2

15.

(ก)

หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้ รับในรูปแบบที่อา่ นหรื อเข้ าใจได้

(ข)

หากเป็ นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ ถือว่าได้ สง่ ถึงผู้รับในวันส่ง

การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
(ก)

คาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(หรื อการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อในกรณีห้ นุ กู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือ
หุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ ว่าเป็ นการส่งโดยชอบแล้ วในวันที่ 3 (สาม) นับจาก
วันที่ได้ สง่ ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรื อในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่สง่ ไป
ยังที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ

(ข)

กรณี มิได้ ส่งคาบอกกล่าวให้ กับ หรื อมีความบกพร่ องใด ๆ ในคาบอกกล่าวหรื อเอกสารที่ส่งให้ กับ
ผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคาบอกกล่าวหรื อเอกสารใด
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

ข้ อตกลงอื่น ๆ
(ก)

หากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศ หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มี
ผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึ งหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยให้ ใช้
ข้ อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วน
ที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

(ข)

การไม่ใช้ สิทธิ หรื อการใช้ สิทธิลา่ ช้ า หรื อการใช้ สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ ายใด ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิทธิ
หรื อทาให้ เสือ่ มสิทธินนั ้ ๆ หรื อตัดสิทธิในอันที่จะใช้ สทิ ธิสว่ นอื่น ๆ ของฝ่ ายนัน้

(ค)

การผ่อนผันหรื อยกเว้ นการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่ าฝื นข้ อกาหนด
สิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทาโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ กระทาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ามีผลเป็ น

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 22

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

การผ่อนผันหรื อยกเว้ นนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือห้ นกู้มีมติให้ ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่ าฝื นข้ อกาหนด
สิทธินนั ้ ๆ ไม่เคยเกิดขึ ้น และจะยกเหตุในคราวนันที
้ ่ได้ มีการผ่อนผันหรื อยกเว้ นนันแล้
้ วขึ ้นมาบังคับเอา
กับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ มีการสงวนสิทธิ์ หรื อมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาสาหรับการ
ผ่อนผันหรื อการยกเว้ นนัน้ ไว้ โดยชัดแจ้ งและได้ แจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้น กู้ทราบไปพร้ อมกับการบอกกล่า ว
ข้ างต้ นแล้ ว
16.

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ออกหุ้ นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ และข้ อกาหนดสิทธิ
ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ผู้ออกหุ้นกู้
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

โดย
(ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หาร

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 23

เอกสารหมายเลข 1
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี จะต้ องดาเนินการให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้ เป็ นผู้ขอให้ เรี ยกประชุม)
และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม ทังนี
้ ้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน
2.

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม

ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้ออกหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายอื่นหรื อบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทาหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ซึ่งขอรับได้ ณ
สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรื อบุคคลซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึง่ ได้ รับ
การร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้ให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาการชีแ้ จงและแสดงความเห็น ต่อที่
ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถื อหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4
จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไปซึง่ ถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้น
กู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่ เลื่อนมาจากการประชุมครั ง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.1 นี ้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไปไม่วา่ จะถือหุ้นกู้รวมกันเป็ นจานวนเท่าใดก็ตามเข้ าร่วมประชุม

3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้
ตังแต่
้ สองรายขึ ้นไปซึง่ ถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 24

ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั ง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สิบ) ของ
หุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม
3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้
ตังแต่
้ สองรายขึ ้นไปซึง่ ถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่
ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั ง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี ้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ซึง่ ถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สิบ) ของ
หุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

4.

ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นกู้จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผ้ ทู ี่จะทาหน้ าที่ประธาน
ไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือหุ้น
กู้เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสัง่ เลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในที่ประชุมเลือ่ นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุม
ในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่
ถอนทังหมดจะตกลงกั
้
นให้ ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้เรื่ องที่พิจารณาและลงมติในที่
ประชุมครัง้ ใหม่จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ใน (ก)

(ค)

ในกรณีที่การประชุมซึง่ ขาดองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครัง้ ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ใน (ก)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่องจากการประชุม
ครัง้ ก่อนขาดองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครัง้ ที่ขาดองค์ประชุมนันทุ
้ กรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัด
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 25

ประชุมครั ง้ ใหม่(ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม ) โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องระบุวนั เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรับการ
ประชุมครัง้ ใหม่
6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชุมกาหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึ่ง
หน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ข้ าด (ทังกรณี
้
การ
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็ น
ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้รับมอบฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนน
เสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ
66 (หกสิบหก) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

6.4

6.5

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิซงึ่ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
(เจ็ดสิบห้ า) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรื อทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้
หรื อบุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อ เปลี่ย นแปลงแก้ ไขจ านวนเงิ นต้ น ดอกเบี ย้ และ/หรื อ เงิ นจ านวนอื่ น ใดที่
ค้ างชาระหรื อที่จะต้ องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลีย่ นแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3.)
และมติของที่ประชุม (ข้ อ 6.)

(ฉ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิเพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ตามข้ อ (ก) ถึง
(จ) ข้ างต้ น

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 26

7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

7.1

ภายใต้ ข้อบังคับของข้ อ 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ประธานในที่ประชุม
ครัง้ นันลงนามรั
้
บรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้ นฉบับไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีสาเนา
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ใน
วันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี

7.2

ในกรณีของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทาการเรี ยกประชุมอันเนื่องมาจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่จดั ให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1 วรรคสองของข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมอบหมายให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งเป็ น
ผู้จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครัง้ นันก็
้ ได้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 27

เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่ างใบหุ้นกู้

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 28

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ /
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’
Representative in the Name-Registered Certificate
ชาระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ ว / Fully Paid Up

(แบบของใบหุ้นกู้)
(Form of Debenture Certificate for Series 2 Debentures)

เลขทะเบียนบริ ษัท / Company Registration No. 0107536001389
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
Registered on 12 November 1993

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2567
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 DUE 2024
หุ้นกู้จะต้ องจองซือ้ หุ้นกู้ขนั ้ ต่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่ วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั ง้ ละ 10 (สิบ) หน่ วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
วันออกหุ้นกู้ 31 ตุลาคม 2562
Issue Date 31 October 2019

วันครบกาหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2567
Maturity Date 31 October 2024

อัตราดอกเบี ้ย 2.44% ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
Interest 2.44% per annum throughout the term of the debentures

อายุ 5 ปี
Term 5 Years
ชาระปี ละ 2 ครัง้
Payable Semi-Annually

มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย
Face Value 1,000 Baht/Unit

จานวนที่ออก
600,000 หน่วย
Offering Amount 600,000
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

600,000,000
600,000,000

โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
Paid by cross cheque or fund transfer to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จะดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารหรื อวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร /
Central Plaza Hotel Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is 31 October 2024 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed
appropriate by the Registrar.
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
Debentureholder Registration No.
เลขที่ใบหุ้นกู้
Certificate No.

จานวนหน่วยหุ้นกู้
Number of Debentures
จานวนเงิน
Amount

หน่วย
Units
บาท
Baht

วันที่ออกใบหุ้นกู้
Issue Date of the Certificate

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี ้อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] ตุลาคม 2562 The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the
Issuer and the Debentureholders dated [●] October 2019
หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ส้ ามัญทังในบั
้ จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้
ก่อน Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the Issuer at
present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law.
เนื่องจากบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และบริ ษัทได้ จดข้ อจากัดการโอนให้ จากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ กับสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว ตามข้ อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึง่ อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดังนันบริ
้ ษัทจะไม่รับและจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอ ดใด ๆ ให้ แก่
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ตามประกาศดังกล่าว Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional 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. 17/2561 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 17 January 2018 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 specified in the
Notification to become a holder Debentures.
กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 29

บาท
Baht

ใบหุ้นกู้นี ้อยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครัง้ นี ้ และ/หรือ ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้ า
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.
สรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1. หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
1.1 นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
2. ระยะเวลาในการคานวณดอกเบี ้ยและวิธีการในการชาระดอกเบี ้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
2.1 บริษัทจะคานวณดอกเบี ้ยและชาระดอกเบี ้ย ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยมีการกาหนดชาระดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ ทุกวันที่ 30 เมษายน และวันที่
31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยหากวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ และ/หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันชาระ
ดอกเบี ้ย และ/หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็ นวันทาการถัดไป
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of
30 April and 31 October of each year throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of
Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business day.
2.2 บริษัทจะดาเนินการจ่ายเงินต้ นและ/หรือดอกเบี ้ยตามข้ อ 7 ในแต่ละวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 7 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by
sending them cross cheques or by fund transfer to bank account of the Debentureholder in accordance with the Terms and Conditions.
3. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
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) ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุ ครัง้ ที่ยื่นโอนหุ้นกู้ตอ่ นายทะเบียน
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) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้ แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนที่ได้ รับรองสาเนา
ถูกต้ องไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี ้ กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ แนบสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ที่ได้ รับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี ้ด้ วย
โปรด
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture
อ่าน
Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Debenture Certificate. In the case of a
Please
juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old,
read
and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้ องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้ เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็ นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลง
ลายมือชื่อ ให้ แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she
acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be
substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชื่อผู้โอน
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจประทับตรานาย
Signature of transferor
(ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน
(who wishes to have his/her name
ทะเบียน/บริษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุด
entered in the register of
Authorized Signature with the seal of the
ทะเบียน)
Debentures)
Registrar/Company
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block
letters
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)
2

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)

(ร่าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ าที่ 30
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 08/08/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
09/08/56
28/07/54
03/07/52
21/10/47

อันดับ
เครดิ ต
A
AAA-

ติ ดต่อ:
ตุลยวัต ฉัตรคา

tulyawat@trisrating.com
ชนาพร ปิ่ นพิทกั ษ์

chanaporn@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

wajee@trisrating.com
ธิติ การุณยานนท์, Ph. D., CFA

thiti@trisrating.com

ครัง้ ที่ 76/2562
16 ตุลาคม 2562

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable
Negative
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปั จจุบนั ของ บริษัท
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้ง ยังจัดอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A”
ด้วย ในการนี้ บริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชาระคืนหนี้บางส่วนทีม่ อี ยู่
อัน ดับเครดิต สะท้อ นถึง ความแข็งแกร่งของบริษัทในธุร กิจโรงแรมและร้านอาหารบริการด่ว น
รวมถึงระดับหนี้สนิ ทีต่ ่าแต่จะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต และการสนับสนุ นจากกลุ่มเซ็นทรัล อย่างไรก็ตาม
ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมทีม่ คี วามผันผวนตาม
วงจรและมีความเสีย่ งจากผลกระทบจากเหตุการณ์ ทไ่ี ม่คาดคิดทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับโลก
ตลอดจนการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน
บริษทั มีผลการดาเนินงานในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 สอดคล้องกับทีท่ ริสเรทติ้งคาดการณ์ ไว้ โดย
บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานรวมจานวน 1.1 หมืน่ ล้านบาทซึ่งค่อนข้างคงทีเ่ มือ่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2561 รายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับตัวลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 6.5% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนอันเนื่องมาจากอุปสงค์ในกลุ่มลูกค้างานประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการทีอ่ ่อนตัว
ลง ตลอดจนการลดลงของจานวนนักท่อ งเที่ย วชาวจีน และยุ โรป และการปิ ดปรั บปรุงโรงแรม
“เซ็นทารา แกรนด์ สมุย บีช รีสอร์ท ” ในขณะทีร่ ายได้จากธุรกิจอาหารปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.6% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนอันเป็ นผลจากการขยายจานวนสาขาร้านอาหารเพิม่ เติม อัตรากาไรจาก
การดาเนินงานก่อ นค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ ายต่อ รายได้ย งั คงอยู่ในระดับที่ย อมรับได้ท่ี
28.5% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้เติบโตอยู่ในช่วง 3%-7%
ต่อปี และคาดว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้จะอยู่
ทีป่ ระมาณ 27% ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
บริษทั มีหนี้สนิ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าระดับหนี้สนิ จะปรับตัว
สูงขึน้ ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ณ เดือนมิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั อยู่ท่ี 2.1 เท่าและอัตราส่วนเงินทุน
จากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินอยู่ท่ีระดับ 39% ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าในอนาคตระดับ
หนี้สนิ ของบริษทั จะเพิม่ สูงขึน้ จากการลงทุนจานวนมากในธุรกิจโรงแรมเป็ นหลักโดยเงินลงทุนรวม
คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2.3 หมืน่ ล้านบาทในช่วงปี 2562-2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั จะเพิม่ ขึน้
เป็ น 3.6 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินจะปรับตัวลดลงไปอยู่ท่ี
ระดับประมาณ 22% ในปี 2564 ทริสเรทติ้งมองว่าอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวจะปรับตัวดีขน้ึ ใน
ภายหลังเมื่อบริษัททยอยรับรูผ้ ลตอบแทนจากการลงทุนในโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่ในช่วงปี 25652566
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะ
สามารถรักษาสถานะทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน รวมถึงจะ
รักษาความสามารถในการทากาไรเอาไว้ได้ในอีกหลายปี ขา้ งหน้า โดยบริษทั น่ าจะรักษาอัตราส่วน
หนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายให้อยู่ในระดับที่
ต่ ากว่า 4 เท่าได้ค่อนข้างมากและจะรักษาอัตราส่ วนเงิน ทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทาง
การเงินให้อยู่ทร่ี ะดับมากกว่า 20%

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)
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ปัจจัยที่อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอาจเพิม่ ขึน้ ได้หากบริษทั สามารถขยายและสร้างความหลากหลายให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารได้มากยิง่ ขึ้นโดยทีย่ งั คงรักษ าสถานะ
ทางการเงินทีน่ ่าพอใจเอาไว้ได้ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจลดลงหากบริษทั มีผลการดาเนินงานทีอ่ ่อนตัวลงอย่างมีสาระสาคัญ หรือหากบริษทั มี
การลงทุนขนาดใหญ่ทม่ี กี ารก่อหนี้จานวนมากซึง่ จะทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายเพิม่
สูงขึน้ เกิน 4 เท่า หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินลดลงต่ากว่า 20% เป็ นระยะเวลานาน
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
CENTEL218A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 980 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
CENTEL229A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
CENTEL239A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
CENTEL269A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
A
A
A
A
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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