
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้
(แบบ 69-Debt-II&HNW) 

 
บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

เสนอขาย  
หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567” 
อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.44 ตอ่ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน ตลอดอายหุุ้นกู้  

จ านวนทีเ่สนอขายไมเ่กิน 600,000 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000,000 บาท  
มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท ราคาทีเ่สนอขายหนว่ยละ 1,000 บาท 

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน  
(โดยการจดัสรรขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้และบริษัท) 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  “A” แนวโน้มเครดิต Stable จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารหนีจ้ะจดัให้มกีารจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้อยา่งตอ่เนื่องจนกวา่สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้นีจ้ะระงบัลง 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้ 
วนัท่ี 29– 30 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ในระหวา่งเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ตามที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 4 ของร่างหนงัสอืชีช้วน 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้และร่างหนงัสอืชีช้วน วนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้และร่างหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั วนัท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

ค าเตือน : ก่อนตดัสินในลงทนุ ผู้ ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกตราสารหนีแ้ละเงื่อนไขของตราสารหนี ้
รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี นี้ ้มิได้
เป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีท้ี่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีนี้แ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีนี้เ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี  ้

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีมี้ข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือตราสารหนีท้ี่
ได้ซือ้ตราสารหนีไ้ม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีน้ัน้มีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหา ยจากบริษัทหรือ
เจ้าของตราสารหนีไ้ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ทัง้นี ้
ภายในหนึ่งปีนบัแตว่นัที่ได้รู้หรือควรได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีเ้ป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แตไ่ม่
เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีมี้ผลใช้บงัคบั 

บคุคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วนได้ที่ศนูย์สารสนเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในทกุวันท าการของ
ส านกังาน ระหวา่งเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th 

ค าเตอืน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
  

http://www.sec.or.th/


 

 
 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 1 

   
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี ้  
 2.1 การประกอบธุรกิจ  
 1.      นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 2.1 (1) หน้าท่ี 1 
 2.      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 2.1 (2) หน้าท่ี 1 
  3.      ปัจจยัความเส่ียง ส่วนท่ี 2.1 (3) หน้าท่ี 1 
  4.      ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 2.1 (4) หน้าท่ี 1 
  5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนท่ี 2.1 (5) หน้าท่ี 1 
  6.      ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน ส่วนท่ี 2.1 (6) หน้าท่ี 1 
 2.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
 7.      ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ส่วนท่ี 2.2 (7) หน้าท่ี 1 
 8.      โครงสร้างการจดัการ ส่วนท่ี 2.2 (8) หน้าท่ี 1 
 2.3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
   9.      ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  ส่วนท่ี 2.3 (9) หน้าท่ี 1 
  10.      การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ส่วนท่ี 2.3 (10) หน้าท่ี 1 
   
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี ้   ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 1 
   
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนท่ี 4 หน้าท่ี 1 

  

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 งบการเงนิ 

เอกสารแนบ 3 รายงานการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

 



สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet)                                             ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 ตลุำคม พ.ศ. 2562 (เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยำ่งอืน่) 

สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) หน้ำ 1 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ “บริษัท”)   

ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้น
กู้หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสอืชีช้วนที่ ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ที่ website ของ

ส านักงาน ก.ล.ต. 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารหนี ้(Factsheet)  

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567” (“หุ้นกู้”) 
ออกโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลท่ีส าคัญของหุ้นกู้ 

 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย หุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยมีจ ำนวนรวมไม่เกิน 

600,000 (หกแสน) หน่วย 

สกุลเงนิ บำท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บำท 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  ไม่มี   
 ผู้ค ำ้ประกนั/ผู้ รับอำวลั 
 ตรำสำร 
 ผู้ออกตรำสำร  
ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
หุ้นกู้ ท่ีระดบั “A” แนวโน้ม Stable โดย
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 15
ตลุำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้
จะจดัให้มีกำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือของหุ้นกู้จำกสถำบนัจดั
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ให้ควำมเหน็ชอบอย่ำงตอ่เน่ือง
ตลอดอำยหุุ้นกู้  

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกู้ทัง้หมดท่ีเสนอขำยมีมลูค่ำรวม 

ไม่เกิน 600,000,000  (หกร้อยล้ำน) 

บำท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึง่พนั) บำท 

ข้อจ ากัดในการขาย/โอน (ถ้ามี) เน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ในครัง้นีเ้ป็นกำรออกและเสนอขำยตอ่
ผู้ลงทนุสถำบนั ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วย
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้
เสนอขำยตรำสำรหนีท่ี้ออกใหม่ และ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ำกดักำรโอนไว้
กบัส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้จ ำกดักำรโอน
ห้นกู้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทนุ
สถำบนัเท่ำนัน้ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/
หรือ นำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจด
ทะเบียนกำรโอนห้นกู้ ไม่ว่ำในทอดใดๆ 
ให้แก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ลงทนุสถำบนั 

  



สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet)                                             ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 ตลุำคม พ.ศ. 2562 (เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยำ่งอืน่) 

สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) หน้ำ 2 

อัตราดอกเบีย้  คงที่มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 
2.44 (สองจดุส่ีส่ี) ตอ่ปี 
 ลอยตวั 

  ผสม 
 
ในกำรค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ ใน
แตล่ะงวดดอกเบีย้ ให้ค ำนวณจำกเงิน
ต้นของหุ้นกู้  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2 
ข อ ง ข้ อ ก ำ หนดสิ ท ธิ  โ ด ยอ ำศั ย
หลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 365 (สำม
ร้อยหกสิบห้ำ) วัน และโดยกำรนับ
จ ำนวนวันท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวด
ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กำรเล่ือนวนั
ช ำระดอกเบีย้เพ่ือให้เป็นวันท ำกำร 
ตำม ท่ี ก ำ หนด ไ ว้ ใ น ข้ อ  8.3 ข อ ง
ข้อก ำหนดสิทธินัน้ จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อกำรค ำนวณดอกเบีย้ท่ีก ำหนด
ไว้นี ้เว้นแต่ในกรณีวันช ำระดอกเบีย้
งวดสุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้
เล่ือนวนัช ำระดอกเบีย้ดงักล่ำวเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป และจะต้องน ำจ ำนวนวนั
ทัง้หมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนัช ำระดอกเบีย้ท่ีเล่ือนออกไป 
มำรวมค ำนวณดอกเบีย้ด้วย 
ในกรณีท่ีผลกำรค ำนวณดอกเบีย้หุ้นกู้
ต่ อ ห น่ วย ท่ี ไ ด้  มี จ ำนวนทศ นิยม
มำกกว่ำ 6 (หก) ต ำแหน่ง ให้ปัด
ทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ต ำแหน่ง
โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึน้ในกรณีท่ีมี
เศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 (ห้ำ) 
นอกนัน้ให้ปัดลง 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ 

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบีย้ทกุๆ 6 
(หก) เดือน โดยช ำระในวนัท่ี 30
เมษำยน และ 31 ตลุำคม ของทกุปี 
ตลอดอำยขุองหุ้นกู้  โดยจ ำนวน
ดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ ท่ีต้องช ำระในแต่
ละงวดดอกเบีย้ ให้ค ำนวณจำกเงินต้น
คงค้ำงของหุ้นกู้ ในอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้  
โดยอำศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หนึง่) ปี มี 
365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วนั และโดย
กำรนบัจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่
ละงวดดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ประเภทการเสนอขาย  PO   
 PP (II*) 
 PP (HNW)* 
 PP (II&HNW) 
*II หมำยถงึ ผู้ลงทนุสถำบนั 
*HNW หมำยถงึ ผุ้ลงทนุรำยใหญ่ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้น 
แตก่ำรซือ้คืนหุ้นกู้ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธิ และผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

การค า้ประกัน/หลักประกัน ไม่มี ข้อก าหนดในการด ารงอัตราส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ำรงสดัส่วนหนีส้ิน
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อายุตราสาร 5 ปี ทางการเงนิ (ถ้ามี) ท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ในอตัรำส่วนไม่
เกิน 2 :1 (สองตอ่หนึง่) เทำ่ ณ วนัสิน้
งวดบญัชีของแตล่ะปี โดยท ำกำร
ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้ตำม
รำยละเอียดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2 (ญ) ของข้อก ำหนดสิทธิ 

วันที่ออกตราสาร วนัท่ี 31 ตลุำคม พ.ศ. 2562 

วันที่ครบก าหนดอายุ วนัท่ี 31 ตลุำคม พ.ศ. 2567 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย  จ ำกดั 
(มหำชน) หรือผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้โดย
ชอบให้ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้
แทน 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 29 – 30 ตลุำคม พ.ศ. 2562 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี 

 

  



สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet)                                             ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 ตลุำคม พ.ศ. 2562 (เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยำ่งอืน่) 

สว่นท่ี 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) หน้ำ 4 

ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 
ความเสี่ยงของตราสาร 

อายุตราสาร 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 

 ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจได้รับมลูค่ำขำยตรำสำรลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ได้ โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนัน้  นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลใด ๆ 
โดยทัว่ไปได้ แตจ่ะถกูจ ำกดัให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ ได้เฉพำะภำยในกลุม่ผู้ลงทนุสถำบนั 

 กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของหุ้นกู้ เป็นเพียงข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุเทำ่นัน้ มิใช่สิง่ชีน้ ำกำรซือ้ขำยตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย และไมไ่ด้เป็น
กำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  

 

ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร 

หุ้นกู้ ไมม่ีลกัษณะพิเศษและไมม่ีควำมเสีย่งของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษใดๆ กลำ่วคือ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอตัรำคงที่อย่ำงชัดเจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช ำระคืนเงินต้นเต็มจ ำนวนไม่ว่ำในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นใด 
และไมม่ีเหตกุำรณ์หรือเง่ือนไขใดที่อนญุำตให้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนด นอกจำกนัน้ สทิธิหรือล ำดบัในกำรรับช ำระหนีข้องผู้ ถือหุ้นกู้ยงัเทำ่เทียมกบั
ล ำดบัในกำรรับช ำระหนีข้องเจ้ำหนีส้ำมญัที่ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิของผู้ออกหุ้นกู้   
 นอกจำกนี ้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  ("ข้อก าหนดสิทธิ") กบัตวัอย่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน") มีข้อแตกตำ่งที่เป็นสำระส ำคญัในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 - ข้อ 6.2  หน้ำที่กระท ำกำร  ข้อก ำหนดสทิธิมำตรฐำนก ำหนดหน้ำที่มำกกว่ำหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธิ คือ กำรไม่น ำเงิน
ไปใช้แตกตำ่งจำกวตัถปุระสงค์ 
 - ข้อ 6.3  หน้ำที่งดเว้นกระท ำกำร  ข้อก ำหนดสทิธิมีกำรก ำหนดเพิ่มเติมจำกข้อก ำหนดสทิธิมำตรฐำน คือ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อให้มีกำรลดทนุช ำระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรลดทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรลดผลขำดทนุสะสมทำงบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ำมี) และ
กำรลดทุนดงักล่ำวจะต้องไม่ท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สินลดลง โดยข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนมีกำรก ำหนดเร่ืองกำรไม่ก่อภำระผูกพนัซึ่ง
มำกกวำ่หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสทิธิ 
 -  ข้อ 11.  กำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้   มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรประชุมของผู้ ถือหุ้นกู้ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพิ่มเติม
นอกจำกที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสทิธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในเร่ืองวิธีกำรลงมติของที่ประชุมผู้ ถือห้นกู้ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแทนกำรประชุมผู้
ถือหุ้นกู้  โดยมติในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องปรำกฏว่ำผู้ ถือหุ้นกู้มีมติและลงลำยมือช่ือในมติดงักลำ่วและสง่มอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บรักษำไว้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษำมติซึง่ลงลำยมือช่ือโดยผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลำ่ว โดยถือเป็นรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้คะแนนเสยีงที่จะต้องได้รับเพื่อกำรอนมุตัิในแตล่ะเร่ืองนัน้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 6 ของเอกสำรหมำยเลข 1 แนบท้ำยข้อก ำหนด

 

มากกว่า 5 ปี      

 

 
1 – 5 ปี      
น้อยกว่า 1 ปี     

  AAA - AA A - BBB non-investment 
grade unrated Credit rating 
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ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร 

สทิธิเพียงแตเ่ปลีย่นจำกกำรนบัคะแนนเสยีงจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรนบัคะแนนเสียงจำกจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรำย  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นกู้ ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพียงหนึง่รำย ให้น ำวิธีกำรลงมติเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแทนกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นกู้มำใช้แทนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
 รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหุ้นกู้  (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่ำงหนงัสือชีช้วน ใน
สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้   
 

ความเสี่ยงของตราสาร 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ 
รำยละเอียดปรำกฏตำม สว่นที่ 2.1 กำรประกอบธุรกิจ หวัข้อที่ 3 ปัจจยัควำมเสี่ยง ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้และร่ำง
หนงัสอืชีช้วน ซึง่ประกอบด้วยควำมเสีย่งดงันี ้
1. ควำมเสีย่งที่มำจำกปัจจยัภำยใน 
1.1 ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในประเทศ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุตำ่งประเทศ 

 ควำมเสีย่งจำกสภำวะกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจที่รุนแรงขึน้ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรขยำยธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 

 ควำมเสีย่งจำกเศรษฐกิจมหภำคและควำมไมแ่นน่อนทำงกำรเมือง   

 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถได้มำซึง่ที่ตัง้ที่พงึประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ 

 ควำมเสีย่งที่จะไมไ่ด้ตอ่สญัญำแฟรนไชส์ 
1.2 ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

 ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นของสกลุเงินตำ่งประเทศ (Foreign Exchange Risk) 

 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
1.3 ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตัิกำร (Operational Risk) 

 ควำมเสีย่งในกำรสรรหำและรักษำบคุลำกรท่ีมีควำมรู้และทกัษะและมีทศันคติเชิงบวก 

 ควำมเสีย่งในกำรบริหำรข้อมลูสำรสนเทศและภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 

 ควำมเสีย่งของกำรไมต่อ่อำยสุญัญำ และกำรเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส ำคญัของสญัญำ 

 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรแพร่ของโรคระบำดในพืชหรือสตัว์ 

 ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ 
1.4 ควำมเสีย่งด้ำนกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

 ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
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ความเสี่ยงของตราสาร 
 
ความเสี่ยงของตราสาร 

(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของหุ้นกู้จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ส ำนกังำน ก .ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบตลอด

อำยขุองหุ้นกู้  (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ควำมเสีย่งด้ำนเครดิตหมำยถึง ควำมเสีย่งที่ผู้ออกหุ้นกู้อำจจะไม่
สำมำรถจ่ำยช ำระดอกเบีย้ (ถ้ำมี) หรือไมส่ำมำรถจ่ำยช ำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุด ๆ ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยดุจ่ำยดอกเบีย้หรือเงินต้นของหุ้น
กู้  จะถือเป็นกำรผิดนดัช ำระหนีหุ้้นกู้  (Default) โดยหำกผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นบคุคลล้มละลำยหรือผิดนดัช ำระหนีหุ้้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในกำรขอรับช ำระ
หนีเ้ทำ่เทียมกบัเจ้ำหนีส้ำมญัทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้  โดย ณ วนัที่ 16 ตลุำคม พ.ศ. 2562 หุ้นกู้ ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 
"Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกดั 

ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้ ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดู credit rating ที่จัดท ำโดยสถำบนัจัดอนัดบัควำมเสี่ยง (CRA) 
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุได้ ถ้ำ credit rating ของหุ้นกู้ต ่ำ แสดงวำ่ควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับควร
จะสงูด้วยเพื่อชดเชยควำมเสีย่งที่สงูของหุ้นกู้ดงักลำ่ว 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรลงทนุผู้ลงทนุควรศึกษำข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้  นอกจำกกำรพิจำรณำ credit rating ของหุ้นกู้หรือ 
ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ลงทนุควรติดตำมข้อมลูขำ่วสำรของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจดัอนัดบั credit rating ได้จำกเว็บไซต์ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(ข) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 
เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องกำรขำยหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หุ้นกู้อำจขำยได้ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้หรือรำคำที่ซือ้มำ ซึ่งเ ป็นผลมำจำกกำร

เปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด กลำ่วคือ หำกอตัรำดอกเบีย้ของตลำดสงูขึน้ รำคำหุ้นกู้จะลดลง ทัง้นี ้โดยทัว่ไปรำคำของหุ้นกู้ที่มีอำยคุงเหลือ
ยำวกวำ่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำดมำกกวำ่ 

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถถ่อนหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้อำจไมส่ำมำรถขำยหุ้นกู้ ได้ทนัทีในรำคำทีต่นเองต้องกำร เนื่องจำก
กำรซือ้ขำยเปลีย่นมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไมม่ำก ทัง้นีผู้้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้สำมำรถซือ้ขำย
หุ้นกู้ ได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใด ที่มีใบอนญุำตค้ำหลกัทรัพย์อนัเป็นตรำสำรแหง่หนี ้

 
ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกดั ได้จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2523 ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิมจ ำนวน 300,000,000 บำท โดย

กลุม่จิรำธิวฒัน์ เพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงแรมประเภทเดอร์ลกุซ์  ขนำด 26 ชัน้ ประกอบด้วยห้องพกัหรูจ ำนวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจดัเลีย้งและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ อย่ำงพร้อมมูล เมื่อกำรก่อสร้ำงโรงแรมรวมทัง้ปัจจัยอย่ำงอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือน
พฤษภำคม 2526 โดยท ำสญัญำวำ่จ้ำงกลุม่ Hyatt International Corporation เข้ำมำบริหำรจดักำร โดยใช้ช่ือโรงแรมว่ำ โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลำซำ 
ตอ่มำทำงกลุม่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ขอยกเลกิสญัญำกำรจดักำรบริหำรโรงแรมกบักลุม่ Hyatt International Corporation เมื่อวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2530 
เร่ิมตัง้แตปี่ 2531 โรงแรมได้เปลีย่นช่ือใหมเ่ป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ ภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทเอง โดยบคุลำกรสว่นใหญ่ของโรงแรมยงัคงเป็น
ชดุเดิมที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรในระดบัสำกล 

ณ 30 มิถนุำยน 2562 กลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำมีโรงแรมภำยใต้กำรบริหำรทัง้สิน้ จ ำนวน 71 แห่ง มีจ ำนวนห้องพกั 13,783 

ห้อง และธุรกิจอำหำรมีแบรนด์ภำยใต้กำรบริหำรทัง้สิน้ 13 แบรนด์ มีจ ำนวนสำขำรวมทัง้สิน้ 1,007 สำขำ โดยบริษัทมีรำยได้รวม 6 เดือน 10,969.3 

ล้ำนบำท 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีวตัถปุระสงค์จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ในครัง้นี ้จ ำนวนประมำณ 600,000,000 (หกร้อยล้ำน) บำท ไปใช้ในกำรช ำระ

คืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในปี 2563 
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง 
หน่วย ล้ำนบำท (เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยำ่งอ่ืน) 

ข้อมูล 
งวดหกเดอืนสิน้สุดหรือ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

งวดปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 

งวดปีสิน้สุดหรือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 
สนิทรัพย์รวม 26,093 26,447 25,037 
หนีส้นิรวม 12,567 13,028 12,979 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 13,526 13,419 12,058 
รำยได้รวม 10,969 21,768 20,345 
คำ่ใช้จำ่ยรวม 3,405 6,518 6,056 
ก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิ 1,107 2,274 2,091 
อตัรำสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงิน
ได้ คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (net debt to 
EBITDA ratio) (เทำ่) 

1.1 1.0 1.3 

อัต ร ำส่ ว นค วำมสำมำ รถ ในกำ รช ำ ร ะดอก เบี ย้  
(เกณฑ์เงินสด) (interest coverage ratio : ICR)(1) (เทำ่) 

21.2 22.5 22.2 

อตัรำควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้และเงินต้น  
(debt service coverage ratio : DSCR)(2) (เทำ่) 

7.4 4.2 2.2 

อตัรำหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  
(debt to equity : D/E ratio)  (เทำ่) 

0.9 1.0 1.1 

อตัรำหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(3) (เทำ่) 0.5 0.5 0.6 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio) (เทำ่) 0.9 1.1 0.6 
อตัรำสว่นตัว๋เงินจำ่ยตอ่หนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้  
(BE size to interest bearing debt ratio) (4)  (เทำ่) 

n/a n/a n/a 

หมำยเหต:ุ 
(1) อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เกณฑ์เงินสด) (interest coverage ratio : ICR)= = (กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน+ดอกเบีย้จ่ำย+ภำษี) / ดอกเบีย้จ่ำย                                                                                              
(2) อตัรำควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้และเงนิต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / กำรจ่ำยช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 
(3) อตัรำหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น: ค ำนวณตำมนิยำมในข้อก ำหนดสทิธิ 
(4) บริษัทไม่มียอดหนีค้งค้ำงของตัว๋เงินจ่ำย 

 
ประวัติการผิดนัดช าระหนี ้

 ไมม่ี                      มี ถ้ำม ีโปรดอธิบำย 
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ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับร่างหนังสอืชีช้วนได้ที่ 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)   

ที่อยู ่:  เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์ :  0-2208-4845-47 
   
2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ  จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่: 999/99 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ :  0-2769-1234 
โทรสำร:  0-2769-1235 
 

 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 
 

ส่วนที่ 2.1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
 

กลุม่ธุรกิจโรงแรม 

วิสยัทศัน์  ก้าวสูก่ารเป็นกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทชัน้น าของคนไทยในระดบัโลก 
พนัธกิจ สง่มอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับกับเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของจุดหมายปลายทางทัว่โลกเพื่อ

สร้างความประทบัใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่นแบบ
ครอบครัว และความทุม่เทของชาวเซ็นทาราที่พร้อมมุง่มัน่ขบัเคลือ่นธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
ธุรกิจโรงแรม ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวขึน้มามีบทบาทที่โดด
เดน่ในระดบัภมูิภาค ภายใต้กรอบการด าเนินธุรกิจดงันี ้การขยายพอร์ตการลงทนุในปัจจุบนัให้เพิ่มขึน้เป็น 2 เท่า การบกุเบิก
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ และการเสริมสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญั 
 

กลุม่ธุรกิจอาหาร 

วิสยัทศัน์ เป็นผู้น าในธุรกิจร้านอาหารเครือขา่ย ในประเทศไทย และภมูิภาคอาเซยีน  
พนัธกิจ มุง่เน้นการน าเสนอคณุภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ดีเลิศ สร้างการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน และน า

ความพงึพอใจมาสูผู่้ เก่ียวข้องทางธุรกิจทกุคน 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
ธุรกิจอาหาร ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เดินหน้าสูก่ารเป็น King of Restaurant พร้อมกลยทุธ์ เดินหน้าขยาย
สาขาในประเทศและตา่งประเทศ พร้อมพฒันาระบบครัวกลางเพื่อรองรับการเติบโต ควบคมุต้นทนุ และคณุภาพของอาหาร 
 
1.2 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ส าคัญ 
ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั ได้จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิมจ านวน 
300,000,000 บาท โดยกลุม่จิราธิวฒัน์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลกุซ์ ขนาด 26 ชัน้ ประกอบด้วยห้องพกัหรู
จ านวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจดัเลีย้งและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมลู เมื่อการก่อสร้างโรงแรมรวมทัง้ปัจจยั
อย่างอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดยท าสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt 
International Corporation เข้ามาบริหารจดัการ โดยใช้ช่ือโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา ต่อมาทางกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทได้ขอยกเลกิสญัญาการจดัการบริหารโรงแรมกบักลุม่ Hyatt International Corporation เมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2530 
เร่ิมตัง้แตปี่ 2531 โรงแรมได้เปลีย่นช่ือใหมเ่ป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอง  โดยบคุลากรสว่น
ใหญ่ของโรงแรมยงัคงเป็นชดุเดิมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการในระดบัสากล 
ปี 2533 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีช่ือวา่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2537 บริษัทได้เร่ิมด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการดว่น 
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ปี 2544 บริษัทได้ท าสญัญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการด าเนินกิจการ
โรงแรมภายใต้ช่ือ “โซฟิเทล” และใช้ช่ือว่า “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ” ปัจจุบนัคือ “โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ” 

ปี 2550 ปลายเดือนมิถนุายน  บริษัทได้ประกาศรีแบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหมท่ัง้หมด จากค าน าหน้าวา่  "เซ็นทรัล" เป็น "เซ็น
ทารา" โดยแบง่เป็น 2 ระดบั คือ "เซ็นทารา แกรนด์" ส าหรับโรงแรมระดบั 5 - 6 ดาว ขณะที่ระดบั 4 ดาว จะใช้ช่ือ 
"เซ็นทารา" 

 
พฒันาการทีส่ าคญัของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดงันี้ 
ปี 2529 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหวัหินรีสอร์ท 
ปี 2531 เร่ิมสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท 
ปี 2533 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแมส่อดฮิลล์ 
ปี 2536/37 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติง้ ยา่งกุ้ง ประเทศพมา่ 
ปี 2538 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา หาดใหญ่ 
ปี 2539 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท 
ปี 2540 เร่ิมสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ภเูก็ต 
ปี 2541  เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมยุ 
ปี 2542  เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภเูก็ต  
 และโรงแรมเซ็นทรัลสมยุวิลเลจ (เปลีย่นช่ือจากเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ) 
ปี 2543 ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติง้ ไปประเทศติมอร์ตะวนัออก  
 เปลีย่นช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม์ ดิล ีติมอร์ตะวนัออก 
ปี 2546 เร่ิมงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท 
ปี 2548 เร่ิมสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวนั เชียงใหม่ 
 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ทเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
 หยดุด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี 
 หยดุด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พทัยา เพื่อเร่ิมงานก่อสร้างโครงการ 
 โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 
 เร่ิมงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปี 2549 เลกิสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท 
 ขายทรัพย์สนิของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี 
 เร่ิมกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท ภเูก็ต 
 เร่ิมกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบ่ีเบย์รีสอร์ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 2549 
ปี 2550 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยเปิดให้บริการ

คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ห้องประชมุ และห้องจดัเลีย้งในเดือนกรกฎาคม 2550  
ปี 2551 เร่ิมสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา จงัหวดัตราด  
 ลงทนุในกองทนุรวมสทิธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทนุรวม“) ใน สดัสว่น

ร้อยละ 25 และน าที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุออกให้กองทนุรวมเช่าระยะยาว  ลง
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นามในสญัญาบริหารโรงแรมกบั Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา 
มลัดีฟส)์ 

 ลงทนุใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสดัสว่นร้อยละ 25  
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธนัวาคม  
ปี 2552 ตอ่สญัญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิน้สดุในปี 2571 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน

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

เดือน พฤศจิกายน 2552 
 ลงนามในสญัญาบริหารโรงแรม 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบณุฑรีก์ สปา รีสอร์ทและวิลลาสมยุ เซ็นทารารีสอร์ทเซ็น

ทาราปาริญา รีสอร์ทและวิลลา เกาะพงนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ศิริปันนาวิลลา รี
สอร์ท เชียงใหม ่– เซ็นทาราบตูิคคอลเลกชนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น โรงแรมเซ็นทา
รารีสอร์ทหวัหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand Beach Resort & Spa Sokhna 

ปี 2553 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ (soft 
opening) ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 

 เปิดเซ็นทราแอชล ีป่าตอง ภเูก็ต โรงแรมระดบักลางภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรา” แหง่แรก 110 ห้อง 
 ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บตูิก คอลเลกชัน่ จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม 494 ห้อง 
 จ านวนโรงแรมและรีสอร์ทท่ีเซ็นเทลเป็นเจ้าของเองทัง้สิน้ 14 โรงแรม 3,671 ห้อง 
 รับบริหารโรงแรมเพิ่ม 21 แหง่ ท าให้มีจ านวนโรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหารทัง้สิน้ 30 โรงแรม 3,521 ห้อง 
ปี 2554 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภเูก็ต (หาดกะรน) ระดบัห้าดาว ให้บริการเต็มโครงการ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2554 
 เปิดรีสอร์ทบริหารจดัการแหง่แรกในประเทศเวียดนาม         36 ห้อง 
 เปิดโรงแรมบริหารจดัการแหง่แรกในประเทศฟิลปิปินส์                 96 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทัง้หมด 11 แหง่         2,682 ห้อง 
 มีสถานท่ีใหมค่ือเกาะช้างจงัหวดัตราด  
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศทัง้หมด 12 แหง่    1,830 ห้อง 
 มีประเทศใหมค่ืออินโดนเีซีย ศรีลงักา จีน และเกาะมอริเชียส  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทนุและบริหารเองทัง้หมด 15 แหง่ ในประเทศไทย          3,827 ห้อง 
 และมลัดีฟส ์(เปิดให้บริการแล้ว 14 แหง่ จ านวน 3,685 ห้อง) 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีบริหารจดัการทัง้หมด 40 แหง่ ในประเทศไทย          10,647 ห้อง

 เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ อินเดีย ศรีลงักา เกาะมอริเชียส และจีน 
ปี 2555 ยกเลกิสญัญาสทิธิและสญัญาบริหารจดัการกบับริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ในโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา

แกรนด์ กรุงเทพฯ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน   และโรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา 
หาดใหญ่ และได้บริหารงานภายใต้แบรนด์เซ็นทาราและเปลีย่นช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ตามล าดบั เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2555 
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 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวนัที่ 27 
กมุภาพนัธ์ 2555 ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 84 

 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซือ้หุ้ นเพิ่มในบริษัท R.M.L. 
LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์) เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2555 ท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 74 

 เปิดให้บริการโรงแรมแหง่แรกที่เกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ท       100 ห้อง 
 และสปา มอริเชียส   
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น                                                       196 ห้อง 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ         204 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แหง่        307 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 2 แหง่                                                308 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ในประเทศไทย 
 และเกาะมลัดีฟส์       3,827 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แหง่ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                                      7,393 ห้อง 
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน 
 และเกาะมอริเชียส 
ปี 2556 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภเูก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต) เมื่อวนัที่ 27 

กมุภาพนัธ์ 2556 ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.3 
 เปิดให้บริการโรงแรม แหง่ที่ 2 ในสาธารณรัฐ มลัดีฟส์ภายใต้ช่ือ เซ็นทาราราสฟชิู                                140 ห้อง 
 รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์  เปิดให้บริการ เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลกั               218 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลยีน กรุงเทพฯ                                                     281 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชัน่ กรุงเทพฯ                                                                               150 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์โมดสัรีสอร์ทและสปา พทัยา                                                               215 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์พระต าหนกัรีสอร์ท พทัยา                                                          165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราปัสสกิดุาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                                               125 ห้อง  
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์อซัซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชียส                                                          100 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แหง่                                             1,398 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 2 แหง่                                                660 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ในประเทศไทย                                              3,825 ห้อง 
 และเกาะมลัดีฟส์  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แหง่ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
 ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ต้า                                                                                                      9,396 ห้อง 
ปี 2557 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวนัที่ 7 

ตลุาคม 2557 ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99 
 รีแบรนด์โรงแรมระดบั 4 ดาวในภเูก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลมูารีนรีสอร์ทและสปา ภเูก็ต                       266 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา ซย์ีแซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                                     165 ห้อง 
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 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รีสอร์ท เกาะมอริเชียส                                                    100 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา นซูา ดวั รีสอร์ท อินโดนีเซีย                                                                 14 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แหง่                                             2,229 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 3 แหง่                                                495 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ ในประเทศไทย                                             3,825 ห้อง 
 และเกาะมลัดีฟส์   
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แหง่ในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย การ์ต้า และโอมาน                                                                                         11,230 ห้อง 
 รวมทัง้สิน้ 75 แห่ง                                                                                            15,055 ห้อง 
ปี 2558 เปิดให้บริการโรงแรม เซ็นทารา ควิ รีสอร์ท ระยอง หลงัจากปรับปรุงใหม่ 41 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีแบรนด์ศนูย์การประชมุ ในประเทศ 1 แหง่ 150 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศจีน 3 แหง่ 596 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 4 แหง่  (เวยีดนาม ตรุกี     

โดฮา  และ คิวบา) 
1,351 ห้อง 

 ลงทนุก่อสร้าง COSI Hotel สมยุ 151 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทนุและบริหารเองที่เปิดให้บริการแล้ว 15 แหง่ ในประเทศ

ไทย และเกาะมลัดีฟส์ และที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง COSI Hotel สมยุ 1 แหง่ 
3,976 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 53 แหง่ในประเทศไทย ลาว เวยีดนาม อินโดนีเซีย ศรี
ลงักา เกาะมลัดีฟส์  จีน การ์ต้า โอมาน และคิวบา 

10,607 ห้อง 

 รวมทัง้สิน้ 69 แห่ง 14,583 ห้อง 

ปี 2559 เปิดให้บริการโรงแรมใหมใ่นประเทศไทย 3 แหง่ ได้แก ่  
 - โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามารีสรีสอร์ท จอมเทียน 282 ห้อง 
 - โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราภพูาโนรีสอร์ท กระบี่ 158 ห้อง 
 - โรงแรมเซ็นทารา อาซวัร์ พทัยา 96 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 1 แหง่ 180 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 1 แหง่ 290 ห้อง 
 ร่วมลงทนุโรงแรมในนครดไูบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 1 แหง่ 550 ห้อง 
 ลงทนุโรงแรมแบรนด์โคซีใ่นเมืองพทัยา 1 แหง่ 280 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองทีเ่ปิดให้บริการแล้ว 15 แหง่ ใน

ประเทศไทย 13 แหง่ มลัดีฟส์ 2 แหง่ และที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างได้แก่ โรงแรม
แบรนด์โคซี่ 2 แหง่ และโรงแรมที่ร่วมลงทนุในนครดไูบ 1 แหง่ 

4,806 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการ ซึง่เปิดให้บริการแล้ว 22 แหง่ ในประเทศ
ไทย, เวียดนาม และศรีลงักา และที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการสร้างอกี 25 แหง่ ในประเทศ
ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซยี, จีน, ลาว, ศรีลงักา, โดฮา, กาตาร์, ควิบา และตรุกี 

9,330 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทัง้สิน้ 65 แห่ง 14,136 ห้อง 

ปี 2560 เปิดให้บริการโรงแรมใหมใ่นตะวนัออกกลาง 1 แหง่  152 ห้อง 
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 - โรงแรมเซ็นทรามสักตั  
 เปิดให้บริการโรงแรมใหมใ่นประเทศไทย 1 แหง่ 

- โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง 
151 ห้อง 

 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 1 แหง่ 245 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในปากเซ ประเทศลาว 1 แหง่ 162 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในมลัดีฟส์ 1 แหง่ 101 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 1 แหง่ 240 ห้อง 
 ลงทนุโรงแรมในมลัดีฟส์ 2 แหง่ 300 ห้อง 
 ลงทนุโรงแรมแบรนด์เซ็นทรา กรุงเทพฯ 1 แหง่ 204 ห้อง 
 ลงทนุโรงแรมแบรนด์เซ็นทาราแกรนด์ที่เกาะสมยุ 1 แหง่ 203 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองทีเ่ปิดให้บริการแล้ว 17 แหง่  

ในประเทศไทย 15 แหง่ มลัดีฟส์ 2 แหง่ โรงแรมแบรนด์โคซี่ 1 แหง่ เซ็นทาราในสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ 1 แหง่ และในมลัดีฟส์อีก 2 แหง่ที่อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 

5,310 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการ ซึง่เปิดให้บริการแล้ว 21 แหง่  
ในประเทศไทย เวียดนาม โอมาน และศรีลงักา นอกจากนีย้งัมีอีก 16 โรงแรมและรีสอร์ท
ที่ได้ลงนามบริหารจดัการเพิ่มเตมิในประเทศไทย เวยีดนาม อินโดนีเซีย จีน ลาว โดฮา 
มลัดีฟส์ กาตาร์ คิวบา และกมัพชูา 

6,582 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทัง้สิน้ 58 แห่ง 11,892 ห้อง 

ปี 2561 เปิดให้บริการโรงแรมใหมใ่นตะวนัออกกลาง 1 แหง่  265 ห้อง 
 - เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซเิดนซ์และสวีท โดฮา  
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 6 แหง่ 954 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศลาว 3 แหง่ 216 ห้อง 
 ลงทนุโรงแรมแบรนด์โคซี่ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 130 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 17 แห่ง แบง่เป็นในประเทศไทย 15 

แหง่ โรงแรมแบรนด์โคซี่ 2 แหง่ และมลัดีฟส์ 2 แหง่ เซ็นทาราในอาหรับเอมเิรตส์ 1 แหง่ 
และในมลัดีฟส์อีก 2 แหง่อยูใ่นระหวา่งด าาเนินการ 

5,507 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการ ซึง่เปิดให้บริการแล้ว 22 แหง่  
ในประเทศไทย เวียดนาม ศรีลงักา โอมาน และกาตาร์ นอกจากนีย้งัมีอกี 24 แหง่ที่ได้ลง
นามบริหารจดัการเพิ่มเติมในประเทศไทย อินโดนีเซยี กมัพชูา ลาว จีน กาตาร์ มลัดีฟส์ 
และตรุกี 

7,970 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทัง้สิน้ 68 แห่ง 13,477 ห้อง 

ปี 2562 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ 1 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา ซนัไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรี
ราชา (CSS) 

145 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองที่เปิดให้บริการแล้ว 17 แห่ง   4,192 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการ ซ่ึงเปิดให้บริการแล้ว 23 แห่ง 3,524 ห้อง 
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ณ 30 มิถนุายน 2562 กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทัง้ส้ิน จ านวน 71 แห่ง มี
จ านวนหอ้งพกั 13,783 หอ้ง  
 
พฒันาการทีส่ าคญัของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดงันี้ 
ปี 2536 เร่ิมด าเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม ภายใต้ บริษัท บาสกิน้ -ร้อบบิน้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง

ภายหลงัได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จ ากดั ร่วม
ลงทนุกบั Allied Domecq Retailing International ในสดัสว่น 50:50 

ปี 2537 เร่ิมด าเนินกิจการธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยการซือ้หุ้นของบริษัท ไทย แฟรนไชซิ่ง จ ากดั ผู้ได้รับสทิธิในแบรนด์ 
มิสเตอร์ โดนทั (Mister Donut), บริษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟู้ ดกรุ๊ป จ ากดั ผู้ ได้รับสิทธิในแบรนด์ เคเอฟซี (KFC) และ
บริษัท เซ็นทรัลไอศกรีม จ ากดั ผู้ได้รับสทิธิในแบรนด์ บาสกิน้-ร้อบบิน้ส์ (Baskin-Robbins) 

ปี 2544 ขยายการด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยการซือ้หุ้นของบริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส์้ จ ากดั ผู้ ได้รับสิทธิใน
แบรนด์ อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซา่ จ ากดั ผู้ได้รับสทิธิในแบรนด์ พิซซา่ ฮทั (Pizza 
Hut) 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท
ให้เป็น 84% เทา่กนัทัง้หมด และให้บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ คือบริษัท เซ็นทรัล พิซซา่ จ ากดั เข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อย
อีก 4 แหง่ พร้อมรับโอนธุรกิจเข้ามาอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทเดียวกนั และได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานในภาพรวม และก าหนดนโยบายในการ
จดัการธุรกิจของทัง้ 5 แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทนุในกิจการโรงงานผลติไอศกรีมพรีเมี่ยม โดยเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท บี-อาร์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั จาก 50% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจอาหารบริการดว่นโดยเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัล 
  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั จาก 84% เป็น 100% 
ปี 2548 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ถือหุ้นของ บริษัท บี -อาร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั ทัง้หมด 100% 
ปี 2550 ได้รับสทิธิในแบรนด์เปปเปอร์ลนัช์ (Pepper Lunch) และเร่ิมเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2551 ได้รับสทิธิในแบรนด์ เบียร์ด ปาปาส์ (Beard Papa’s) ในเดือนพฤศจิกายน  
ปี 2552 ได้รับสทิธ์ิในแบรนด์ ชาบตูง (Chabuton) โคล สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึง่จะเปิดให้บริการในปี 

2553 พร้อมแบรนด์ ริว ชาบ ูชาบ ู(Ryu Shabu Shabu) ซึง่บริษัทคิดค้นและพฒันาขึน้เอง 
 ปิดการด าเนินงานแบรนด์ พิซซา่ ฮทั ตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2552 
 ทยอยปิดสาขาของ บาสกิน้-ร้อบบิน้ส์ ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ปี 2553 เปิดให้บริการแบรนด์ ชาบตูง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery) ในเดือนมีนาคม และ

เปิดให้บริการแบรนด์ ริว ชาบ ูชาบ ู(RYU Shabu Shabu) ซึ่งบริษัทพฒันาขึน้เอง นอกจากนีย้งัได้ซือ้ลิขสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการค้าพร้อมสตูรการผลิต การบริหารจัดการ และสิทธ์ิในการขยายสาขาทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส”(The Terrace) และเป็นผู้ รับจ้างบริหารจดัการร้านอาหารเดอะ เทอเรส 
ให้กบั บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากดั รวมถึงบริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการร้านกาแฟและโดนทั ภายใต้แบ
รนด์ “คาเฟ่ อนัโดนนั” ซึง่เป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ่ นแหง่แรกของประเทศไทย 
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ปี 2554 เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้าซือ้กิจการร้านโอโตยะและสิทธ์ิการ
บริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทัง้หมด และสทิธ์ิการขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขตภมูิภาคเอเซีย โดย
เข้าเร่ิมบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กันยายน 2554 นอกจากนีย้งัได้เปิดสาขาแบรนด์ เดอะ  
เทอเรส (The Terrace) ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”)ในเดือนตลุาคม 
2554 

ปี 2555 บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เทา่กบั 8,258  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.1 จากปี 2554 ซึง่ถือ
ได้วา่เป็นการเติบโตที่สงูที่สดุ โดยมีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้  677 สาขา  

ปี 2556 บริษัทฯ เปิดให้บริการแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตลุาคม  
ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิในแบรนด์ คตัสยึะ (Katsuya) เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2558   บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เทา่กบั 10,098 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0  จากปี 2557 โดยมี

จ านวนสาขารวมทัง้สิน้  792 สาขา   
ปี 2559   บริษัทฯ มีการปรับตวัตอ่สภาพ เศรษฐกิจในสถานการณ์ ตา่งๆ เน้นพฒันาประสิทธิภาพ และขยายสาขาของแบ

รนด์ที่มีอยูใ่ห้เต็มศกัยภาพ  สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,529  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3  จาก
ปีก่อน โดยมี จ านวนสาขารวมทัง้สิน้  830 สาขา โดยบริษัทฯ ปิดการด าเนินงานแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (Ryu 
Shabu Shabu)  ตัง้แต ่1 มกราคม 2559 

ปี 2560   บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,884  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยมี จ านวนสาขารวมทัง้สิน้  889 สาขา 
โดยในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทฯ เปิดสาขาใหมท่ัง้สิน้รวม 99 สาขา 

ปี 2561   บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,892  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.3 จากปีก่อน โดยมี จ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 956 สาขา 
โดยในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ เปิดสาขาใหมท่ัง้สิน้รวม 91 สาขา 

ปี 2562 ณ 30 มิถนุายน 2562  ธุรกิจอาหารมีแบรนด์ภายใต้การบริหารทัง้สิน้ 13 แบรนด์ เพิ่มขึน้จาก ปี 2561 จ านวน  
2 แบรนด์ คือ AROiDEE และ Suki House มีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 1,007 สาขา มีรายได้รวม 6,065.7 ล้าน
บาท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยหลายแหง่ประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทยอ่ยสองแหง่ประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ตามแผนภาพดงันี ้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างของรายได้ 

ธุรกิจ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

% การถือหุ้น
ปัจจบุนั 

30 มิถนุายน 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

โรงแรม รายได้               
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์เซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ -- 481.1 4.4 975.1 4.5 1,055.8 5.2 
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา -- 578.3 5.3 1,188.2 5.5 1,179.4 5.8 
   โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้ง
วฒันะ 

-- 140.7 1.3 314.0 1.4 - - 

   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวลิลา หวัหนิ 63.9% 336.7 3.1 625.0 2.9 602.5 3.0 
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 100.0% 150.5 1.4 445.3 2.1 506.7 2.5 
   โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ 100.0% 78.8 0.7 169.3 0.8 171.0 0.8 
    โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา แม่สอด 98.4% 16.4 0.2 38.9 0.2 42.7 0.2 

   โรงแรมเซน็ทาราวิลลา สมยุ 100.0% 54.3 0.5 119.5 0.6 116.6 0.6 
   โรงแรมเซน็ทาราวิลลา ภเูก็ต 100.0% 52.2 0.5 102.3 0.5 98.1 0.5 
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวลิลา กระบ่ี 100.0% 284.0 2.6 560.7 2.6 553.8 2.7 
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ 100.0% 866.1 7.9 1,860.0 8.5 1,588.5 7.8 

   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภเูก็ต 100.0% 399.5 3.7 770.2 3.6 774.9 3.8 
   โรงแรมเซน็ทารากะรนรีสอร์ท ภเูก็ต 99.3% 197.2 1.8 385.0 1.8 378.9 1.9 
   โรงแรมเซน็ทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 99.0% 72.4 0.7 140.9 0.7 154.5 0.8 
   โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส ์ 74.0% 406.9 3.7 864.0 4.0 909.5 4.5 
   โรงแรมเซน็ทาราราสฟูชรีิสอร์ทและสปา มลัดีฟส ์ 75.0% 393.6 3.6 754.0 3.5 778.1 3.8 

   โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช 100.0% 25.2 0.2 51.6 0.2 1.2 0.0 
   อ่ืนๆ(1) -- 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.1 
      รวม   4,533.9 41.6 9,364.0 43.4 8,921.8 44.0 

อาหาร รายได้               
    มิสเตอร์ โดนทั 100.0% 872.7 8.0 1,865.1 8.5 1,834.3 9.1 
    เค เอฟ ซ ี 100.0% 3,420.0 31.3 6,676.3 30.7 6,058.2 29.9 
    อานตี ้แอนส ์ 100.0% 432.9 4.0 830.3 3.8 780.0 3.9 
    เป็บเปอร์ลนัช์ 100.0% 245.0 2.2 477.7 2.2 377.0 1.9 
    ชาบตูง ราเมน 100.0% 108.6 1.0 229.4 1.1 228.0 1.1 
    โคลด์สโตน ครีมเมอร่ี 100.0% 43.2 0.4 101.6 0.5 120.0 0.6 
    โยชิโนยะ 100.0% 115.1 1.1 226.3 1.0 189.8 0.9 
    โอโตยะ 100.0% 455.1 4.2 864.0 4.0 786.0 3.9 
    เดอะ เทอเรส 100.0% 45.0 0.4 105.7 0.5 118.2 0.6 
   เทนยะ 100.0% 67.4 0.6 119.5 0.6 97.6 0.5 
   คตัสยึะ 100.0% 147.3 1.3 236.9 1.1 154.8 0.8 
    รายได้จากการขายอ่ืนๆ 100.0% 113.3 1.0 166.2 0.8 148.7 0.7 

      รวม   6,065.6 55.5 11,899.0 54.8 10,892.6 53.9 
รายได้อ่ืน (2)   320.0 2.9 404.9 1.8 430.6 2.1 
รวมรายได้ทัง้หมด (3)   10,919.5 100.0 21,667.9 100.0 20,245.0 100.0 
หมายเหต:ุ 

(1) รายได้อ่ืนๆ จากการประกอบกิจการโรงแรม ปี 2561 ได้ถกูจดัประเภทรายการใหม ่โดยรวมอยู่ในรายได้อ่ืน (2) 
(2) รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้คา่บริหารโรงแรม รายได้คา่เช่าและคา่บริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด  เป็นต้น  
(3) รายได้ทัง้หมด ไมร่วมรายได้จากการตดัจ าหน่ายคา่เช่ารับลว่งหน้า (จากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมยุ ในปี 2561 จ านวน 100.3 ล้านบาท (ในปี 2560 และ 2559: ปี

ละ 100.3 ล้านบาท)  
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ธุรกิจโรงแรม 
2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 17 โรงแรม โดยให้บริการ
ทางด้านห้องพกั ภตัตาคารและบาร์ ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ และบริการอื่นๆ เช่น บริการซกัรีด ศนูย์บริหารร่างกาย สปา สระ
วา่ยน า้ บริการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และอื่นๆ ซึง่โรงแรมได้เปิดด าเนินการในปี 2526 ถึงปี 2561 ได้แก่ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หวัหิน   
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ  
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมยุ  
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภเูก็ต   
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่   
7. โรงแรมเซ็นทารา แมส่อดฮิลล์รีสอร์ท   
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบ่ี   
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต   
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูก็ต 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภเูก็ต 
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์ 
16. โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง 
17. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
นอกจากนี ้บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ ด าเนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) อีกหลายแหง่ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้แก่  
1. โรงแรมเซ็นทาราอนัดาเทวี รีสอร์ท และสปา กระบี่ 
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโคน่ทั บีช รีสอร์ท สมยุ 
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด 
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดีบ้ีชรีสอร์ท ดานงั เวียดนาม 
5. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระต าหนกั พทัยา 
6. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท 
7. โรงแรมเดอะบลมูารีน รีสอร์ทแอนด์สปา ภเูก็ต 
8. โรงแรมเซ็นทารา พทัยา โฮเต็ล 
9. โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลกั 
10. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี 
11. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลยีน กรุงเทพ 
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12. โรงแรม คุ้มพญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บตูิคคอลเลคชัน่ 
13. โรงแรมโนวา และสปา พทัยา เซ็นทารา บตูิคคอลเลคชัน่ 
14. โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท ภเูก็ต โดย เซ็นทารา 
15. โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา 
16. โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 
17. โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พทัยา 
18. โรงแรมเซ็นทารา อาซวัร์ พทัยา 
19. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ท จอมเทียน 
20. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราภพูาโนรีสอร์ท กระบี่ 
21. โรงแรมเซ็นทารา มสักตั โอมาน 
22.  เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา 
23. เซ็นทารา ซนัไรซา่เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา 

 
รายละเอียดโดยยอ่ของแตล่ะโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของมีดงันี ้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe room 286 
 Premium Deluxe 68 
 Deluxe Suite 44 
 Premium Suite 12 
 Club Deluxe  108 
 Club Deluxe Suite 14 
 Premium Deluxe Suite 19 
 Studio Suite 4 
 Executive Suite 6 
 Plaza Suite 2 
 Royal Suite 2 
   รวมทัง้สิน้ 565 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian 90 seats with 1 Private room. 
 Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese   262 seats and 13 Private rooms. 
 Hagi/ Type of CuisineJapanese 110 seats and 10 private rooms. 
 Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese 100 seats. 
 Suan Bua / Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai  120 seats with 2 private room. 
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 Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International 198 seats 
 Zing/ Type of Cuisine: Coffee, Tea, and Baked Goods 20 seats. 
 Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar 100 seats. 
 Blue Sky/ Type of Cuisine : French & Bistro Restaurant 100 seats & 45 indoor 

seats, 90 outdoor seats & 2 
private rooms 

ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Vibhavadee Ballroom  A 300 
 Vibhavadee Ballroom  B 500 
 Vibhavadee Ballroom  C 300 
 Vibhavadee Ballroom Combination of  ABC  1,000 
 Rangsit 1 40 
 Rangsit 2 20 
 Rangsit 3 20 
 Rangsit 4 20 
 Combination of Rangsit 2+3 40 
 Phaholyothin 50 
 Ladprao 1 40 
 Ladprao 2 40 
 Ladprao 3 40 
 Ladprao 4 40 
 Ladprao 1+2 80 
 Ladprao 3+4 80 
 Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234 160 
 Krungthep 1 60 
 Krungthep  2 140 
 Krungthep 3 40 
 Krungthep 4 80 
 Horvang 1 40 
 Horvang 2 40 
 Horvang 3 40 
 Horvang 4 40 
 Horvang 2 + 3 90 
 Business Centre  A Available – I Shap fix for 8 seats 
 Business Centre  B Available – I Shap fix for 6 seats 
บริการอื่นๆ Spa Cenvaree  
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เปิดด าเนินการ ปี 2526  
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลลา หวัหิน 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ เลขที่ 1 ถนนด าเนินเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77110 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe Room 87 
 Premium Deluxe room 71 
 Premium Deluxe Club 20 
 ห้องสทู 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 
   รวมทัง้สิน้ 251 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Railway Restaurant/ International and Thai food 226 
 Coast/ fusion cuisine and seafood fine dining 168 
 Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine 100 
 Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese 

cuisine 
90 

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

60 

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

(For private functions only) 
60 

ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Board room 12 
 Hua Hin Hall I 40 
 Hua Hin Hall II 40 
 Colonial Hall I 120 
 Colonial Hall II 150 
บริการอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
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เปิดด าเนินการ ปี 2529 
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ เกาะสมยุ 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe 96 
 Deluxe Club 47 
 Pool Suite 14 
 One bedroom Suite 3 
 One bedroom Premium Suite 5 
 Royal Suite 1 
   รวมทัง้สิน้  166 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Dip & Sip / Pool Bar 20 
 Coast Restaurant 300 
 Islander / Lobby Bar 70 
 Palm Grove / International 135 
 Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack 16 
 Surfers / Internet 8 
 The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods 25 
 Zico’s / Brazil 233 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Chaweng Hall (I&II) 250 
 Chaweng I 120 
 Chaweng II 80 
 Lamai I 20 
 Lamai II 60 
บริการอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ ปี 2539 
 
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลลา่ สมยุ จ.สรุาษฏร์ธาน ี
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ เกาะสมยุ 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Garden Villa 30 
 Deluxe Villa 20 
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 Deluxe Villa Ocean View 10 
 Deluxe Spa Villa 20 
 Deluxe Pool Villa 13 
 Deluxe Pool Villa Ocean View 5 
 Premium Deluxe Pool Villa 1 
 Family Deluxe  Pool Villa  1 
   รวมทัง้สิน้ 100 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 The Reef Café / International Cuisine 146 
 The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks 43 
 The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and 

Meats 
45 

ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Meet at the Reef 80 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2541 
 
5) โรงแรมเซ็นทาราวิลลา่ ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ หาดกะรน ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 ห้องคู ่ 72 
   รวมทัง้สิน้ 72 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 The Cliff Restaurant 120 
 Bayview Restaurant 80 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2542 
 
6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ หาดใหญ่ สงขลา 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Superior 59 
 Deluxe 119 
 Deluxe Premium 47 
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 Apartment Small 3 
 Apartment Medium 2 
 Apartment Large 3 
 One-bedroom Apartment 3 
 Executive Suite 9 
   รวมทัง้สิน้ 245 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Sky light Lounge / Cocktail & Live Music 60 
 Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and 

Bake Goods 
15 

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

178 

 Ginger Restaurant / Japanese Cuisine 110 
 Roti  corner 30 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Sukhontha Hall (A+B+C) 300 
 Pre function (A+B+C) 100 
 Sukhontha A 60 
 Sukhontha B 60 
 Sukhontha C 60 
บริการอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
เปิดด าเนินการ ปี 2538 
 
7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แมส่อด 
ประเภท โรงแรมระดบั 3 ดาว 
ที่ตัง้ แมส่อด ตาก 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Superior Double 27 
 Superior Twin 44 
 Deluxe Double 12 
 Deluxe Twin 24 
 Junior Suite 4 
 Executive Suite 2 
   รวมทัง้สิน้ 113 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 River Moei Coffee Shop – International 110 
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 Baan Chay Nam Restaurant - Thai 
The Hill - Lobby Bar 
Bamboo – Pool Bar 

  66 
  50 
  24 

ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Mae Sot Ballroom  300 
 Pha Charoen   30 
 Sob Moei   80 
บริการอื่น ๆ สระวา่ยน า้ ห้องออกก าลงักาย สนามเทนนิส 
เปิดด าเนินการ ปี 2529 
 
8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ กระบ่ี 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ อา่วนาง จงัหวดั กระบี่ 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe Garden View 28 
 Deluxe Ocean Facing 26 
 Premium Deluxe Ocean Facing 70 
 Spa Deluxe Garden View 9 
 Spa Deluxe Ocean Facing 50 
 1 Bedroom Beachfront Villa 1 
 1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool 4 
 2 Bedrooms Beachfront Villa 3 
 2 Bedrooms Royal Pool Villa 1 
   รวมทัง้สิน้ 192 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Lotus Court / Thai and International 195 
 Suan Bua /  Seafood and Thai 145 
 Hagi / Japanese 40 
 On The Rocks / Beach bar & grill 80 
 Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks 70 
 In Room Dining / Thai and international  
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Ao Nang Suite A+B 140 
 Ao Nang Suite A 87 
 Ao Nang Suite B 28 
บริการอื่น ๆ Spa Cenvaree  
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เปิดด าเนินการ ปี 2549 
9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต จ,ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ 502 /3  ถ. ปฏกั ต. กะรน อ. เมือง จ. ภเูก็ต 83100 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Superior  58 
 Superior Ocean 66 
 Deluxe Honeymoon Spa Suite 4 
 Deluxe 81 
 Deluxe Family Studio 9 
 Premium Deluxe 97 
 2 Bedroom Premium Deluxe 1 
 1 Bedroom Pool Cabana 18 
 2 Bedroom Pool Cabana 1 
   รวมทัง้สิน้ 335 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Lotus Restaurant, Thai and International 182 
 Azure, Modern Italian 144 
 The Mix Bar, Snacks and Refreshment 30 
 Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 

Refreshment 
118 /102 /99 

 In room Dining, Thai and International 0 
 Beer Garden 42 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail, 

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

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

30 / 25 / 60 / 40 

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

50 / 35 / 60 / 40 / 37 

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

25 / 20 / 40 / 30 

บริการอื่น ๆ Cenvaree Spa  
เปิดด าเนินการ ปี 2549  
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10)  โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต  
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ หาดกะตะ ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe room / King 61 
 Deluxe room / Twin 18 
 Deluxe room / Family 37 
 One bedroom 43 
 Two bedroom 4 
   รวมทัง้สิน้ 163 

ภตัตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
คอฟฟ่ีช็อพ Seasons Restaurant 96 
 Waves Pool Bar 48 
 Emerald Pool Bar 40 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง  ขนาดความจ ุ(คน)  
ห้องสมัมนา Kata Meeting Room  
 - Classroom 18 seats 
 - U - Shape 16 seats 
 - Theatre 30 seats 
 - Cocktail 20 seats 
บริการด้านอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ ปี 2549 

 
11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ กรุงเทพมหานคร 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Superior World 75 
 Deluxe World 255 
 Premium World 30 
 World Club Executive 26 
 World Club Deluxe 68 
 World Club Premium 14 
 Executive Suite 14 
 World Executive Suite 6 
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 Royal suite 1 
   รวมทัง้สิน้ 505 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and 

Martini bar 
160 

 Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar 130 
 UNOMAS/ Mediterranean food 130 
 CRU bar/ 360°Al Fresco Bar 70 
 Dynasty / Cantonese Chinese restaurant 140 
 The World/ International and themed dinners 220 
 Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and 

refreshments 
65 

 Zing/ Pastries and refreshments 60 
 Poolside bar/ Light meals and refreshments 40 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Convention Centre 7,000 
 Convention Centre A1 2,200 
 Convention Centre B1 4,800 
 Convention Centre A2 or B2 3,500 
 World Ballroom  1,200 
 World Ballroom A/ C 300 
 World Ballroom B 600 
 Lotus Suite 1 -4  550 
 Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4 120 
 Lotus Suite 5-7 550 
 Lotus Suite 5/ 6 120 
 Lotus Suite 7 250 
 Lotus Suite 8 30 
 Lotus Suite 9 100 
 Lotus Suites 10 140 
 Lotus Suites 11 150 
 Lotus Suites 12 110 
 Lotus Suites 13/ 14 40 
 Lotus Suites 15 20 
 M1 & M2 at M23 100 
 M1 44 
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 M2 64 
 M3 36 
 M4 120 
 My Foyer 40 
 My Kitchen 60 
 My terrace 60 
 My Lawn 120 
บริการอื่น ๆ Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre  
เปิดด าเนินการ สว่นของคอนเวนชัน่ ปี 2550 

สว่นของโรงแรม 2551 
 
12)   โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ พทัยา จ.ชลบรีุ 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe Ocean Facing 145 
 Deluxe Family Ocean Facing 128 
 Deluxe Spa Ocean Facing 24 
 Premium Deluxe Ocean Facing 136 
 Deluxe Family Residence 21 
 Club Mirage 76 
 Club Mirage Suite 18 
 Grand Mirage Suite 1 
 Grand Mirage Duplex Suite 5 
 Royal Suite 1  
   รวมทัง้สิน้ 555 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Oasis / International buffets and themed dinners 387 
 Acqua / Modern Italian and seafood 84 
 Vistas / Snacks and refreshments 65 
 Waves / Snacks, cocktails and refreshments 48 
 Flames / Barbeque and grill 100 
 Oceans Beach Club / Coastal and cocktails 250 
 In-room dining / Thai and international   - 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Mirage Grand Ballroom Classroom500, Theatre1,200, 
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Bamqest 650, Cocktail 1,000  
 Section A Classroom 150, Theatre 250, 

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

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

Bamqest 180, Cocktail 200, 
 Aurora Suite Classroom 70, Theatre 100, 

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

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

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

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

Bamqest 100, Cocktail 100, 
 Boardroom Classroom 10, 
บริการอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
 Spa Cenvaree 
 Fitness Centre and tennis courts,  
 Kid’s Club, Camp Safari, E-Zone for teenagers. Games room. 
 Water park, monsoon Island and water sport activities  
 Shop :  Accessories and swim wear, Fabric and souvenir, Tailor, Art De Charme, Jewelry, 

Scuba Diving and snorkeling. 
เปิดด าเนินการ ปี 2552 
 
13)   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ท ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Deluxe Ocean Facing 92 
 Premium Deluxe Ocean Facing 37 
 Spa Deluxe Ocean Facing 45 
 Premium Spa Deluxe 18 
 Deluxe Pool Suite  46 
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 Luxury Pool Suite  14 
 One Bedroom Pool Villa The Club 6 
 Two Bedroom Pool Villa The Club 3 
 Royal Villa-The Club 1 
   รวมทัง้สิน้ 262 
ภตัตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
คอฟฟ่ีช็อพ The Cove (Asian and International) 247 seats 
 Mare (Authentic Italian) 262 seats 
 COAST Beach Club & Bistro (Mediterranean) 120 seats 
 Luna (Lounge bar and night entertainment) 129 seats 
 Lobby Lounge (Cocktail and refreshments) 28 seats 
 Splash (Swim-up bar with light snacks and 

refreshments 
21 seats 

 Ripples (Light snacks and refreshments 26 seats 
 In-room dining (Thai and international) - 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Phuket Grand Ballroom - Class room 360 persons 
    Theatre 780 persons 
    U-Shape 115 persons 
    Banquet 450 persons 
    Cocktail 720 persons 
 Phuket Ballroom 1, 2 - Class room 198 persons 
    Theatre 364 persons 
    U-Shape 63 persons 
    Banquet 220 persons 
    Cocktail 300 persons 
 Colombus - U-Shape 12 persons 
 Madalena and Santiago - Class room 12 persons 
    Theatre 32 persons 
 Marco Polo and Vera Cruz - Class room 24 persons 
    Theatre 56 persons 
    U-Shape 15 persons 
บริการด้านอื่น ๆ -  
เปิดด าเนินการ Soft opening วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553,  

Grand opening เดือนกมุภาพนัธ์ 2554 
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14)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตัง้ มลัดีฟส ์
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Beach Suite - Twin Bed 9 
 Beach Suite - King Bed 36  
 Deluxe Water Villa - Twin Bed 3 
 Deluxe Water Villa - King Bed 15  
 Luxury Sunset Ocean Water Villa 14  
 Luxury Sunset Ocean Pool Villa 20  
 Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom 4  
 Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom 4  
 Deluxe Family Water Villa 10  
   รวมทัง้สิน้ 112  
ภตัตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
คอฟฟ่ีช็อพ Reef: Asian & Western Cuisine 207 
 Lotus: Thai Cuisine 74 
 Azzuri Mare: Italian Cuisine 54 
 Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge 120 
 Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks 66 
 Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments 59 
บริการด้านอื่น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ พฤศจิกายน 2552  
 
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตัง้ มลัดีฟส ์
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Ocean front Beach Villa (King) 18 
 Ocean front Beach Villa (Twin) 2 
 Deluxe Ocean front Beach Villa (King) 10 
 Deluxe Water Villa (King) 45 
 Deluxe Water Villa (Twin) 5 
 Deluxe Spa Over Water Villa (King) 20 
 Premium Sunset Spa Water Villa (King) 11 
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 Premium Sunset Spa Water Villa (Twin) 3 
 Deluxe Sunset Water Villa (Twin) 23 
 Deluxe Sunset Water Villa (King) 3 
   รวมทัง้สิน้ 140 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 Ocean  Restaurant 130 
 Suan Bua Restaurant 44 
 La Breaaz Restaurant 44 
 Alkhalma Restaurant 34 
 Viu Bar 88 
 Wave Bar 14 
 Lobby Bar 28 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา - - 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ 24 มีนาคม 2556 
 
16)   โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช 
ประเภท ระดบั 3 ดาว 
ที่ตัง้ เกาะสมยุ  
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 COSI Plus 4 
 COSI Room 146 
   รวมทัง้สิน้ 150 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 WYSIWYG (What you see is what you get) 61 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา - - 
เปิดด าเนินการ 1 ธนัวาคม 2560 
 
17)   โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
ประเภท ระดบั 3 ดาว 
ที่ตัง้ แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ 
ห้องพกั ประเภท จ านวนห้องพกั 
 Superior Room 185 
 Deluxe Room 7 
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 Junior Suite 12 
   รวมทัง้สิน้ 204 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
 BISTRO 4 (International and Thai Cuisine) 200 seats 
 MIX 24 seats 
 MEZZ 50 seats 
 AFTER PARK 38 seats 
ห้องจดัเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Vayupak Grand Ballroom 1200 (Banquet) 
 Vayupak Hall 1100 (Banquet) 
 Circle Building (1st Floor) 250 (Banquet) 
 Auditorium 250 (Auditorium only) 
 BB-201 / BB-202 / BB-203 / BB-204 / BB-205 240 (Banquet) 
 BB-206 30 (U-Shape only) 
 BB-207 / BB-208 / BB-209 / BB-210 / BB-211 / BB-212 200 (Banquet) 
 BB-401 / BB-402 / BB-403 / BB-404 / BB-405 / BB-406 240 (Banquet) 
บริการอื่น ๆ -  
เปิดด าเนินการ 1 ธนัวาคม 2560 
 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 
นโยบายการลงทนุและบริหารธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท ในปัจจบุนัแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. การลงทนุและบริหารด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธุรกิจประเภทนี ้ส าหรับโรงแรมที่บริษัท 

ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองหมายการค้าสากลเพื่อดึงดดูลกูค้า เนื่องจากการที่เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นทารา” เป็นที่
เช่ือถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทัง้การด าเนินธุรกิจประเภทนีท้ าให้บริษัทสามารถได้รับ
ผลตอบแทนที่สงูกวา่ 

2. การรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธุรกิจประเภทนีเ้ป็นการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทโดยอาศยัช่ือเสียง ประสบการณ์ และความช านาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้นทุนการพฒันา
โรงแรม รวมทัง้เป็นการสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้กบับริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากขึน้ด้วย  
 

กลยทุธ์การตลาด 
ปี 2561 เป็นปีที่รูปแบบการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงโดยแบง่ออกเป็นสองสว่นที่มีความแตกต่างเท่าๆ กนั ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของแหล่งตลาดส าคญัๆ การเมือง และเศรษฐกิจในบางไตรมาส แต่ผลประกอบการของโรงแรมและรี
สอร์ทในเครือเซ็นทารายังคงแข็งแกร่งเช่นเดิมผลงานของไตรมาสแรกที่สงูสดุเกิดจากการขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวทัง้
ภายในและนอกประเทศ ทัง้ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบพกัผ่อนและการจดัการประชุมสมัมนา (MICE) รวมถึงการบริหาร
ราคาห้องพกัที่มีประสทิธิภาพอนัเกิดจากการวางรากฐานท่ีมัน่คง โดยเป็นปีที่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ซึง่มีการบนัทึกการ
เติบโตของรายได้ที่เพิ่มมากขึน้ 
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ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงแรมอยู่ที่ 9,364 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ)โดยเติบโตขึน้ร้อยละ 5 จากปี 
2560 รายได้จากการขายห้องพกัที่เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 61 จากรายได้รวม จากอตัราการเข้าพกัร้อยละ 81.9 ราคาห้องพกั
โดยเฉลีย่ 4,620 บาท อตัราเฉลีย่รายได้ต่อจ านวนห้องพกัอยู่ที่ 3,786 บาทรายได้จากอาหารและเคร่ืองดื่มคิดเป็นร้อยละ 24 
จากรายได้รวม โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่สปามีอตัรารายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจาก
การใช้เทคโนโลยีการจองทรีทเมนท์แบบออนไลน์ ผลประกอบการธุรกิจศนูย์ประชมุมีการเติบโตอยา่งเห็นได้ชดัในอตัราร้อยละ 
84 มีรายได้ 797 ล้านบาท และถือเป็นอตัราร้อยละ 71 ของรายได้ที่เติบโตขึน้ในปีนีข้องทัง้กลุม่ธุรกิจ ซึง่ถือเป็นการตอบรับที่ดี
ในเชิงบวกของธุรกิจศนูย์ประชมุ หลงัจากผา่นช่วงสองปีที่ท้าทาย 
 
หนึง่ในปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจในเชิงบวกคือความมุง่มัน่ของเซ็นทาราในการกระจายความหลากหลายทางภมูิศาสตร์
ของกลุม่ลกูค้า สว่นแบง่ทางการตลาด และการน าเสนอผลติภณัฑ์ จากผลงานของแบรนด์ที่ดึงดดูความสนใจจากตลาดทัง้ใน
ประเทศและทัว่โลก มุง่เน้นไปท่ีนกัเดินทางเพื่อการพกัผอ่นและนกัธุรกิจ โดยกลุม่นีส้ามารถลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของ
ตลาดในภาคเดียวหรือภมูิภาค ด้วยการหาลกูค้าและตลาดใหมม่าแทนที่ 
 
ดงันัน้ในปี 2561 จึงเป็นปีทีประสบความส าเร็จจากความท้าทายหลายรูปแบบ การชะลอตวัของตลาดจีน ซึ่งเป็นผลมาจาก
โศกนาฏกรรมอบุตัิเหตทุางเรือที่ภเูก็ต รวมถึงการห้ามเดินทางไปมลัดีฟส์ของรัฐบาลในช่วงต้นปี และตลาดหลายแห่งในยโุรป
รวมถึงรัสเซียและสหราชอาณาจกัรยโุรปมีอณุหภมูิสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ในระยะเวลานาน ประกอบกบัการแข่งขนัฟุตบอล
โลกที่รัสเซีย ท าให้การเดินทางลดลงในช่วยวนัหยุดส าคัญ ในขณะที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจจากการถอนตวัออกจาก
สหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ยงัคงมีผลกระทบกบัตลาดองักฤษอยา่งตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนับางแห่งมีความ
พยายามในการแข่งขนัเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดจีนส่งผลกระทบอย่างมากที่ภูเก็ต เช่นเดียวกันกับกรณีที่ห้าม
เข้ามลัดีฟส์ และความยากในการแขง่ขนัโดยมีต้นทนุสงูที่สมยุ 
 
ถึงแม้วา่จะมีอปุสรรคในบางตลาด กลยทุธ์การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพของเราท าให้มัน่ใจได้ว่ามีการเติบโตอย่าง
เห็นได้ชดัในตลาดที่ก าลงัเติบโต เช่น มาเลเซีย อินเดีย อิสราเอล และเกาหลใีต้ (ได้รับการสนบัสนนุจากการขายและการตลาด
จากการจดักิจกรรมแนะน าสนิค้าและบริการ (Road Show) ในเมืองส าคญัของเกาหลี) และถึงแม้ภเูก็ตจะได้รับผลกระทบจาก
นกัทอ่งเที่ยวจีนท่ีลดลง  แตส่ถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ เช่น พทัยา และกรุงเทพฯ ก็ยงัดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวได้เป็นอยา่งดี 
 
จากอตัราการเข้าพกัที่สงูของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในช่วงหลายเดือนของปีที่ผ่านมา เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการ
จดัการผลผลติที่มีประสทิธิภาพ เพื่อให้แน่ใจในราคาที่เหมาะสมและช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลาย ในช่วงกลางปี 2561 
เซ็นทาราได้น าเทคโนโลยีใหมซ่ึง่รวมถึงการยกระดบัการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา การจองห้องพกัสว่นกลาง
และระบบการบริหารจดัการรายได้  ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ระบบอตัโนมตัิ ปรับปรุงการจดัการ
ข้อมูลลูกค้าให้ดีขึน้ และที่ส าคัญที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ให้เพิ่มมากขึน้  การด าเนินงานของเ ซ็นทารา 
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา เป็นไปอย่างสมบรูณ์แบบ
และแทบจะไม่แตกต่างกนัเลย เพราะทัง้สองโรงแรมนีม้ีการเติบโตของอตัรารายได้ต่อจ านวนห้องพกัที่มัน่คง โดยเซ็นทารา  
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา การเปิดตวัยงัคงเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องและทกุโรงแรมจะถกูย้ายไปยงัแพลตฟอร์มใหมภ่ายในสิน้ปี 2562 
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การปรับช่องทางการจ าหนา่ยให้เหมาะสมเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัอีกประการหนึง่ที่สง่ผลในเชิงบวกกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การตลาด การซือ้ขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเว็ปไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีรายได้คืนกลบัมา  
ร้อยละ 12  ผ่านการขายทางเว็ปไซต์ของเซ็นทารา (CHR.com) ในปีที่ผ่านมา  การเพิ่มสว่นแบ่งรายได้จากผลประกอบการ
สูงสุด  ช่องทางของต้นทุนที่ต ่าที่สุดนัน้ช่วยเพิ่มผลก าไรและยังคงเป็นเป้าหมายหลักทางธุรกิจในปี 2562 โดยจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเว็ปไซต์ของเซ็นทารา เพื่อรองรับทัง้ในสว่นของหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ และแอปพลิเคชนัซึ่งจะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  หลกัการสูค่วามส าเร็จของโครงการนี  ้คือความสามารถในการสง่มอบประสบการณ์
เฉพาะบคุคลที่มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องให้กบักลุม่ลกูค้าอนัหลากหลาย ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการให้บริการในแบบ
ของเซ็นทารา ดงัจะเห็นได้จากปี 2561 ซึ่งเซ็นทาราได้เร่ิมรับช าระเงินออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ WeChat เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายด้านการใช้จ่ายให้กับลกูค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ครอบคลมุช่องทางออนไลน์ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วย
สง่เสริมประสบการณ์ที่ดีให้กบักลุม่ลกูค้าโดยเฉพาะชาวจีน การเพิ่มช่องทางรับช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นครัง้นีส้อดรับกับ
ระบบรับช าระเงิน WeChat Pay ที่เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรมไปแล้วเช่นกนั บริการที่ครบวงจรบนโลกออน์ไลน์
เช่นนีท้ าให้เซ็นทารากลายเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยที่สามารถรับช าระค่าสินค้าและบริการจากนกัท่องเที่ยว
ชาวจีนผา่นช่องทางอนัหลากหลายและครอบคลมุมากที่สดุ นอกจากนี ้เรายงัจะด าเนินการเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินผ่าน
ระบบ Ali Pay เพิ่มเติมในอนาคตอนัใกล้นี ้
 
ในช่วงปลายปี 2561 จ านวนโรงแรมและรีสอร์ททัง้หมดที่เปิดด าเนินการและรวมถึงอยู่ในระหว่างการพฒันาปรับปรุงรวม  
68 แห่ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 17  เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นข้อบ่งชีว้่าวิสยัทศัน์ในการขยายสาขาไปถึง 134 แห่งภายในปี 2565 
เป็นไปในแนวทางที่ดี  ในปีที่ผา่นมามีการเพิ่มแบรนด์ใหม่ลา่สดุคือโคซี่ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างมากในอนาคต รวมถึง
การเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในกาตาร์ เซ็นทาราเวสต์เบย์เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา  โดยเราจะมุ่งเน้นการโ ฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ในตา่งประเทศให้มากที่สดุ ด้วยแผนการขยายธุรกิจที่มุง่มัน่นีท้ าให้เราต้องมัน่ใจวา่มีฐานลกูค้าทีก่ว้างขวางและ
สร้างการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งให้เป็นที่รู้กจักทัง้ตลาดเดิมที่มีอยู่และตลาดที่จะเกิดใหม่ รวมถึงแพลตฟอร์มแบรนด์ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพฒันา  ทางเซ็นทาราได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่ส าคญัในปี 2561 ที่ผ่านมา 
รวมถึงงาน WTM  ที่กรุงลอนดอนและงาน ITB ที่กรุงเบอร์ลิน ในขณะเดียวกนัก็ได้เป็นเจ้าภาพในงานแสดงสินค้าและบริการ
ส าหรับตวัแทนจ าหนา่ยและพนัธมิตรทางธุรกิจจากประเทศจีน  คณะผู้บริหารใหญ่หลายท่านได้เข้าร่วมงานและให้สมัภาษณ์
กับสื่อต่างๆ ท าให้ธุรกิจโรงแรมของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึน้  นอกจากนี ้การท างานร่วมกับหน่วยงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ทั่วโลกที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้น าในการประชาสมัพันธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การค้าระดับนานาชาติ และสื่อที่
ครอบคลมุการรับสือ่ของผู้บริโภค มลูคา่การท าประชาสมัพนัธ์รวม 2.6 พนัล้านบาท  
 
ในขณะเดียวกนัพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของกลุม่บริษัทได้รับการนิยามใหม ่และการพฒันาแบรนด์ใหม่ได้ถกูก าหนดและพฒันา
จากการศกึษาวิจยัเชิงลกึแบบกลุม่  โครงสร้างใหมข่องแบรนด์จะเปิดตวัในปี 2562 รวมถึงเร่ืองราวและสโลแกนของแบรนด์ที่
จะนิยามขึน้ใหมใ่ห้มีความแตกตา่งและเอกลษัณ์ที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้ส าหรับแบรนด์ยอ่ยทัง้ 6 แบรนด์ของเซ็นทารา และแบรนด์
ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ท่ีเน้นในสว่นของความหรูหราและเพื่อสขุภาพ กรอบแบรนด์ใหมน่ีจ้ะช่วยยกระดบัการรับรู้และประสบการณ์ของ
ลกูค้า จัดให้มีแพลตฟอร์มที่ดีขึน้เพื่อการพฒันาและเติบโต ผลกัดนัวฒันธรรมของพนกังาน และสง่เสริมจุดยืนโรงแรมและ  
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในฐานะกลุม่โรงแรมชัน้น าระดบัโลก 
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การพึ่งพากันระหว่างความต้องการในการสร้างแบรนด์และผลกัดนัการรับรู้ในกลุ่มลกูค้าใหม่ถือเป็นความต้องการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขบัเคลื่อนความจงรักภกัดีของลกูค้าเก่าที่มีต่อแบรนด์ ลกูค้าที่กลบัมาพกัอีก เฉลี่ย 1.3 ครัง้ มีจ านวนมากกว่า
ลกูค้าที่เข้าพกัครัง้แรก และกลายเป็นกลุม่ผู้สนบัสนนุของแบรนด์  ด้วยการมุ่งเน้นการจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวนั  จ านวนลกูค้าเก่าเพิ่มขึน้จากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 22 ของ
จ านวนลกูค้าที่เข้าพกัในโรงแรมอยา่งน้อยอีกหนึง่ครัง้ภายใน 3 ปีที่ผา่นมา  ในขณะท่ีฐานข้อมลูความภกัดีมีมากขึน้ โอกาสใน
การมีสว่นร่วมจากลกูค้าและฐานข้อมลูสมาชิกเพิ่มขึน้เป็น 1.2 ล้านสมาชิกที่พร้อมใช้งานในปี 2561 เพิ่มขึน้จาก 784,000สมา
ขิกในปี 2560 ต้องขอบคณุพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์อยา่งโปรแกรมเดอะวนัของกลุม่เซ็นทรัล  เป้าหมายในปี 2562 คือการใช้ระบบ
บริหารความสมัพนัธ์ลกูค้าทัว่ทัง้บริษัท เพื่อเช่ือมต่อข้อมลูและท าให้ข้อมูลของลกูค้าถูกมองเป็นภาพเดียวกันมากกว่าการ
สร้างความผกูพนัของลกูค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ดงัที่กลา่วมาแล้วนัน้ จะเป็นการน าทางในการ
เปิดตวัการบริการท่ีช่วยให้แบรนด์สามารถบริหารความสมัพนัธ์ และสร้างความรู้สกึผกูพนัระยะยาวระหว่างลกูค้ากบัแบรนด์
ได้เป็นอยา่งดี ซึง่จะช่วยสง่เสริมกลยทุธ์ของบริษัท การเก็บรักษาและเข้าถึงประสบการณ์ของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ปี 2561 นัน้ไมใ่ช่ปีอีกหนึง่ปีที่ท้าทาย แตผ่ลลพัธ์ในเชิงบวกและผลการด าเนินงานของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ
ประเทศไทยในสภาวะที่ไม่แน่นอนของตลาดที่ไม่อาจคาดเดาได้ และความคล่องแคล่วของเซ็นทาราในการตอบสนองต่อ
แนวโน้มของตลาดที่เปลีย่นแปลง รวมถึงรูปแบบการเดินทาง และจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการของตลาด  กลยทุธ์การ
ขาย การตลาดและรายได้ที่รวมกนัท าให้มัน่ใจได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส าเร็จของเซ็นทาราและรากฐานที่ถกูวางไว้อย่าง
มัน่คงเพื่อความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึน้ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานของแบรนด์ซึ่งถือเป็นสว่นส าคญั
ขององค์กร 
 
บริษัทด าเนินกลยทุธ์การตลาดส าหรับแตล่ะโรงแรมดงัตอ่ไปนี ้
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จ านวนห้องพกั : 565  ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการคณุภาพของการบริการสงู และมีการใช้จ่ายสงู เช่น 
ลกูค้าหนว่ยงานเอกชน ลกูค้าจดัประชมุ การทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั การแสดง
สนิค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นกัทอ่งเที่ยงทีจ่องผา่นชอ่งทางอินเทอร์
เนต และการบริการด้านงานจดัเลีย้ง เพิ่มอตัราการเข้าพกัของห้องพกัประเภทที่
สงูขึน้จากห้องมาตรฐาน โดยมกีลยทุธ์ที่ให้ความส าคญัตอ่ความพงึพอใจของ
ลกูค้า มุง่เน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดมิและกลุม่ลกูค้าใหมท่ี่ไมอ่อ่นไหวในเร่ือง
ราคา และการด ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของโรงแรมผสมผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลศิ
ภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  เพื่อสง่เสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Swissotel Bangkok Ratchada; Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers; 

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

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  20 %  :  80 % 
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2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา่ หวัหิน  
จ านวนห้องพกั : 251 ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการคณุภาพของการบริการสงู โดยมีกลยทุธ์ที่ให้
ความส าคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและกลุม่
ลกูค้าใหมท่ี่ไมอ่อ่นไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลศิภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  เพื่อสง่เสริมการ
ท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Hyatt Regency Hua Hin, Intercontinental Hua Hin, Hilton Hua Hin, 

Anantara Hua Hin, Marriott Hua Hin, Sheraton Hua Hin 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :    10 %  :  90 % 
 
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ จ.สรุาษฏร์ธาน ี
จ านวนห้องพกั : 166 ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการคณุภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยทุธ์ที่ให้
ความส าคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและกลุม่
ลกูค้าใหมท่ี่ไมอ่อ่นไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลศิภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  เพื่อสง่เสริมการ
ท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Amari Palm Reef, Chaweng Regent, OZo,Anantara Bophut, Nora Beach 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  2 %  :  98 % 
 
4)โรงแรม เซ็นทารา วิลลา่ สมยุ จ.สรุาษฏร์ธาน ี
จ านวนห้องพกั : 100 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: ลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัคือลกูค้าจากยโุรปซึง่สว่นใหญ่จองผา่นเอเจนซี่และจอง
ผา่นเวปไซต์อินเตอร์เน็ต วิธีการและกลยทุธ์ที่ส าคญัคือการวางเป้าหมาย และการ
ปรับเรทราคาขึน้ลง ให้เหมาะกบัคูแ่ขง่และแนวทางการจองของลกูค้า 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) เพราะมีโรงแรมและรีสอร์ทเปิดใหมอ่ีกมากมาย อีกอยา่งโรงแรมคูแ่ขง่ 
อาทิ เช่นBandara & Peace resort มีการปิดซอ่มปรับปรุง พอเปิดให้บริการใหม่
อีกครัง้ ลกูค้าจงึเลอืกพกัโรงแรมเหลา่นี ้

ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Bandara, Fair House, Samui Buri,Peace Resort 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  6 %  :  94 % 
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5)โรงแรมเซ็นทารา วิลลา่ ภเูก็ต 
จ านวนห้องพกั : 72 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศโดยเฉพาะยโุรปและเอเชีย ได้แก่ Germany, Russia, 
UK, Australia, USA, China 

สภาพการแขง่ขนั : สงูมาก โดยเฉพาะชว่ง low season 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ :  Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket, The 

Vijitt Resort 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  4 %  :  96 % 
 
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
จ านวนห้องพกั : 245 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เป้าหมายอยูท่ี่ลกูค้าในประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซยี สงิคโปร์ และอินโดนีเซีย 
โดยมีมาเลเซีย เป็นกลุม่หลกั ลกูค้าเหลา่นีเ้ดินทางมาพกัผอ่น รวมทัง้ที่เดินทางมา
เพื่อเหตผุลทางด้านธุรกิจในภมูิภาค พร้อมๆไปกบัอีกหนึง่กลุม่เป้าหมายนัน่คือ
ลกูค้าในประเทศ รวมถึง ลกูค้าทอ่งเที่ยวทัว่ไป ลกูค้าประชมุสมัมนา ลกูค้าราชการ 
และนกัธุรกิจอื่นๆ ท่ีมาปฏิบตัิหน้าที่ และประกอบกิจการในภมูิภาค และใน
ประเทศเพื่อนบ้าน สบืเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงินริงกิตไมไ่ด้เพิม่ขึน้และการ
ยกเลกิ Big project  รวมถึงความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แนวทางกล
ยทุธ์การแขง่ขนัปัจจบุนัทางโรงแรมต้องพยายามเพิ่มกลุม่ลกูค้าภายในประเทศเข้า
มาทดแทน โดยมุง่เป้าลกูค้ากลุม่ประชมุสมัมนา ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดย
ทางโรงแรมลงทนุปรับปรุงห้องพกั (renovate) และเน้นการบริการท่ีเป็นเลศิมี
คณุภาพตอ่ลกูค้าทกุกลุม่ และ สร้างภาพลกัษณ์การบริการอนัดงีาม อนัเป็นท่ี
ประจกัษ์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และลกูค้าที่มาใช้บริการให้เดน่กวา่โรงแรมอื่นใน
หาดใหญ่อนัจะเป็นจดุขายของโรงแรมที่ยัง่ยืนตอ่ไป 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Lee Garden Plaza, Hansa JB, Regency, Buri Sripu 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  32 %  :  68 % 
 
7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แมส่อด 
จ านวนห้องพกั : 113 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการสถานท่ีในการจดังานประชมุ สมัมนา โดยมุง่เน้น
ลกูค้ากลุม่ข้าราชการ องค์กรท้องถ่ินและละแวกใกล้เคียง รวมถงึบริษัทห้างร้านใน
พืน้ท่ีภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทัง้ยงัให้บริการแก่นกัทอ่งเที่ยวที่ต้องการ
ความสงบและหลกีหนีความวุน่วายจากการท างานและการทอ่งเทีย่วในสถานท่ี
อื่นๆ 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
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ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Eco Inn, Hopp Inn, Gueen Palace, Vieng Tak, Wattana Village 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  78 %  :  22 % 
 
8)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลลา กระบ่ี 
จ านวนห้องพกั : 192 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: ตลาดหลกัจะเน้น ขายห้องพกั ตลอดจนถงึงานเลีย้งขนาดเลก็ แตง่งานบริเวณ
ชายหาด สว่นนกัทอ่งเทีย่วเป็นการผสมผสานระหวา่งยโุรป, และเอเซีย ขึน้กบั
ฤดกูาลเป็นหลกั จดุเดน่คือท าเลที่ตัง้ใจติดทะเล เป็นสว่นตวั ใกล้แหลง่ช้อปปิง้ 
ของหาดอา่วนาง และได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Dusit Thani Krabi Beach and Resort, 

Tha Tubkaak Krabi 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ : 3 %  :  97 % 
 
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต   
จ านวนห้องพกั : 335  ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: ในปีนีธุ้รกิจมีความท้าทายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการยกเลกิการจองพกั
ในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วโดยเร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมา เนื่องจาก
มีรายงานวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวจีนจ านวน 40 รายเสยีชีวิตลงจากการลม่ของเรือ
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตเมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึง่สือ่สงัคมออนไลน์ในจีนได้
ให้ความส าคญัและเป็นภาพเชิงลบตอ่การทอ่งเที่ยวภเูก็ต ในด้านมาตรฐานและ
ความปลอดภยั เป็นผลให้ภเูก็ตเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่โดนคว ่าบาตรเทศกาล
ฟตุบอลโลกเร่ิมต้นขึน้กลางเดือนมิถนุายน และสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ตลาด
รัสเซีย ซึง่รวมถึงคา่เงินบาที่แขง็คา่ขึน้ สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ภาพรวมธุรกิจ 
ส าหรับตลาดออสเตรเลยีนัน้ใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว แตส่ าหรับตลาดองักฤษลดลง
อยา่งมากเนื่องจากความกงัวลที่เพิ่มขึน้ของ Brexit และการลดลงของคา่เงิน และ
ธุรกิจทัง้หมดได้รับผลกระทบบางสว่นจากโครงการบ าบดัน า้เสยีของโรงแรมตัง้แต่
เดือน พฤษภาคม  - สงิหาคม 2561 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Thavorn Palm Beach, Novotel Phuket Surin, Deevana Plaza Patong, 

Ramada Phuket Southsea 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  1 %  :  99 % 
 
10)  โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 
จ านวนห้องพกั : 163 ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ : มุง่ความสนใจไปท่ีตลาด Nordic และรัสเซีย ธุรกิจลดลงในช่วงฟตุบอลโลกและ
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แขง่ขนั ความต้องการของตลาดรัสเซยีได้รับผลกระทบจากคา่เงินบาทท่ีแขง็ ผลกัดนั
โปรโมชัน่สูต่ลาดเอเชียและออนไลน์ ปรับปรุงการเสนอขายอาหารและเคร่ืองดื่ม
และประกาศราคา ปรับปรุงบรรยากาศของรีสอร์ท เพิ่มทมีบนัเทิงเพื่อดงึดดู
ครอบครัวมากขึน้ในชว่ง High Season 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort , Phuket 

Orchid 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ : 1 %  :  99 % 
 
11)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
จ านวนห้องพกั : 505  ห้อง   
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: กลุม่ลกูค้านกัธุรกิจที่มุง่เน้นการจดัประชมุ และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
จนถึงงานเลีย้งขนาดใหญ่ และการประชมุภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทัง้กลุม่
นกัทอ่งเที่ยวระดบัสงูที่ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลางเมืองเป็น
กลุม่เป้าหมายหลกั การเป็นโรงแรมใจกลางเมืองที่บริหารจดัการห้อง
ประชมุสมัมนาขนาดใหญ่ ท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้อยูใ่นแหลง่ 
shopping ของกรุงเทพที่สะดวกในการเดินทางเป็นจดุเดน่หลกัของทางโรงแรม  
พร้อมกนันีก้ารให้ความส าคญัตอ่การให้บริการท่ีเป็นเลศิและสม ่าเสมอภายใต้
มาตรฐานของเซ็นทาราเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการรักษาฐานลกูค้าเดิม ท่ีจะสง่เสริม
การท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็น
ทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : 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 

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  15 % : 85 %   
 
12)  โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มริาจ รีสอร์ท บีช พทัยา  
จ านวนห้องพกั : 555 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็น ครอบครัว กลุม่ประชมุ งานแตง่งาน  และกลุม่ที่
ต้องการคณุภาพของการบริการสงู โดยมีกลยทุธ์ทีใ่ห้ความส าคญัตอ่ความพงึ
พอใจของลกูค้า  มุง่เน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดมิและกลุม่ลกูค้าใหมท่ี่ไมอ่อ่นไหว
ในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของโรงแรมผสมผสานกบัการบริการท่ี
เป็นเลศิภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  เพื่อสง่เสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและ
สร้างความเข้มแข็งให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู 
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ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Avani,  Dusit,  Hard Rock,  Amari 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  23 %  :  77 % 
 
13)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภเูก็ต 
จ านวนห้องพกั : 262 ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: กลุม่นกัทอ่งเที่ยวจากออสเตรเลยี รัสเซีย และจีน 

สภาพการแขง่ขนั : สงู โดยเฉพาะตลาดนกัทอ่งเที่ยวจากตา่งประเทศ เพราะคูแ่ขง่เป็นโรงแรมที่มี
สถานท่ีตัง้ติดหาดเหมือนกนั จงึท าให้ลกูค้าเกิดข้อเปรียบเทยีบได้ง่าย ประกอบกบั
มีโรงแรมใหม่ๆ  เปิดเพิ่มมากขึน้ 

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

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ : 4 %  :  96 % 
 
14)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 
จ านวนห้องพกั : 112  ห้อง  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: ในปี 2561 ตลาดจีนมีแนวโน้มลดลง เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เพิ่มกลุม่ลกูค้าที่
เข้าพกัระยะยาว ซึง่ตลาดกลุม่นีจ้ะมีการส ารองห้องพกัไว้ลว่งหน้าระยะยาวด้วย 
จึงเป็นตลาดทีม่ีสามารถท าราคาสงูขึน้และมีผลตอบแทนที่ดีกวา่ด้วยเช่นกนั 
ส าหรับกลยทุธ์ในการก าหนดราคากบัตลาดกลุม่นีม้ีความยัง่ยืนมากกวา่ตลาดจีน
โดยเฉพาะในชว่งที่มกีารชลอการเข้าพกั  นอกจากกลยทุธ์ด้านการก าหนดราคาไว้
ลว่งหน้าแล้ว กลยทุธ์ส าคญัอีกประการหนึง่คอืการการบริหารจดัการกบัจ านวน
ห้องพกัที่มเีหลอือยูใ่นแตล่ะประเภทในช่วงเวลาตา่งๆก็เป็นกญุแจส าคญั เพราะ
กลุม่ลกูค้าในตลาดตา่งๆมีความปรับเปลีย่นได้ตลอดเวลา 
ส าหรับปีนีต้ลาดลกูค้ากลุม่สหราชอาณาจกัรและกลุม่ลกูค้าจาก DACH 
(เยอรมนันี ออสเตรีย และ สวิสแลนด์) ยงัคงจะมีจองเข้าพกัอยา่งตอ่เนื่อง  
ในขณะท่ี ตลาดออสเตรเลยีนัน้จะมีการจองเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ด้านตลาด
สแกนดิเนเวียนจะมีการเติบโตขึน้และจะเป็นกลุม่ลกูค้าทีค่วรเจาะให้เข้าถงึมากขึน้
ในอนาคตอนัใกล้นี ้
ส าหรับภมูิภาคอินเดยีและใกล้เคยีงในปีนี ้จะมีการมุง่เน้นเพื่อทีจ่ะลงนามท า
สญัญาเป็นคูค้่าให้มากขึน้  
ทัง้นีท้ัง้นัน้ การท่ีเราปรับวางต าแหนง่ทางการตลาดใหม ่กบักลุม่ลกูค้าจากจีนและ
เกาหลใีต้นี ้คาดวา่จะเพิ่มเติมช่วยให้รายได้ที่ดีขึน้ กลยทุธ์ในการปรับวางดงั
กลา่วคอืการปรับราคาห้องพกั และปรับระยะเวลาในการจอง จะเป็นปัจจยัส าคญั
เพื่อท่ีมุง่เน้นในการท าตลาดกบัจีนและเกาะหลใีต้ในระยะยาวตอ่ไป 
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ส าหรับปีนี ้รีสอร์ตมีแผนท่ีจะอพัเกรดและปรับปรุงได้แก่ สปาเซ็นวารี, ห้องอาหาร
ไทยและห้องอาหารอติาเลีย่น 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Lux Maldives, Dusit Thani, Constance, Moofushi, Anantara Dhiu 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  1 %  :  99 % 
 
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์ 
จ านวนห้องพกั 140 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: เน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการคณุภาพของการบริการสงู โดยมีกลยทุธ์ที่ให้
ความส าคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า มุง่เน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและกลุม่
ลกูค้าใหมท่ี่ไมอ่อ่นไหวในเร่ืองราคา และการด ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของโรงแรม
ผสมผสานกบัการบริการท่ีเป็นเลศิภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา เพื่อสง่เสริมการ
ท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Sheraton Full Moon, The Sun Siyam, Kurumba, Paradise Island 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  0 %  :  100 % 
 
16) โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช 
จ านวนห้องพกั 150 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้แก่ Single Traveller, Couple Traveller, Group of 
Friends and Shopper โดยเป็นโรงแรมที่อยูใ่จกลางเมือง ใกล้สนามบิน หาดเฉวง 
แหลง่ช็อปปิง้และศนูย์การค้า Central Festival Samui เน้นความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ห้องพกัสะดวกสบาย การออกแบบที่ทนัสมยั เหมาะกบัลกูค้าทีช่ื่น
ชอบการใช้โซเช่ียลและความทนัสมยั 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Ibis Samui, Samui Verticolour, The Avenue and Nora Lake Chaweng. 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  39 %  :  61 % 
 
17)  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
จ านวนห้องพกั 204 ห้อง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลยทุธ์การ
แขง่ขนั 

: หนว่ยงานราชการ บริษัทเอกชนท่ีอยูร่ะแวกใกล้เคียง ถนนแจ้งวฒันะ และบริษัท
ทวัร์ โดยโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์แจ้ง
วฒันะ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนกัธุรกิจผู้มาติดตอ่หนว่ยงาน
ภายในศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ตลอดจนผู้ เข้าร่วมงาน ณ ศนูย์ประชมุ
วายภุกัษ์ อีกทัง้ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาที จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง
และเพียง 45 นาทีจากสนามบินสวุรรณภมูิ นอกจากนีภ้ายในศนูย์ราชการเฉลมิ
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พระเกียรติฯ มีธนาคาร ร้านค้า และคลนิิก ไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
เยือนอยา่งครบครัน 

สภาพการแขง่ขนั : สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ : Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel, Best Western Plus Wanda 

Grand Hotel, Ibis Bangkok Impact, Novotel Bangkok Impact 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ :  95 %  :  5 % 
 
บริษัท ได้มีการมองเห็นโอกาสในการขยาย โรงแรมและรีสอร์ท โดยให้ครอบคลมุ กลุม่ลกูค้าในทกุระดบั จึงมีการขยายแบรนด์
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และท าเลที่ตัง้ของโรงแรมซึ่งตัง้อยู่ทัว่ทุกภมูิภาคของประเทศไทยตาม
แหลง่ทอ่งเที่ยวและธุรกิจที่ส าคญัผู้บริหารที่มี ประสทิธิภาพ ความมุง่มัน่ในการบริการของพนกังาน มาตรฐานของการบริการท่ี
ดีและเน้นความเป็นไทย สง่ผลให้รายได้ในสว่นของโรงแรมมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงจุดเด่นดงักลา่ว บริษัทมี
แผนการด าเนินงานในอนาคต ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขยายจ านวนของโรงแรมไปในท าเลทอ่งเที่ยวหลกัๆ ในประเทศไทย และขยายสูป่ระเทศใกล้เคียง 
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทนุกบับริษัทชัน้น าในตา่งประเทศ เพื่อลงทนุในโรงแรมทัง้ในประเทศและประเทศใกล้เคียง 
3. เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการส าหรับตลาดการทอ่งเที่ยวสนัทนาการท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
4. พฒันาโรงแรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการประชมุจากทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่เน้นทางด้านท าเล มาตรฐานการ

บริการ ความจขุองห้องประชมุสมัมนา และความเช่ียวชาญในการบริการ  
5.  พฒันาช่องทางการจ าหนา่ยโดยการร่วมธุรกิจกบับริษัทน าเที่ยวชัน้น าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการพฒันา

อยา่งตอ่เนื่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. พฒันาการบริการให้มีมาตรฐานตามแบบสากลและพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมในแตล่ะโรงแรม 
7. มองหาช่องทางจ าหนา่ยใหม่ๆ  และปรับไปตามขนาดในแตล่ะประเทศ  
8. ร่วมมือกนัท าการตลาดกบักลุม่ที่มีเป้าหมายลกูค้าเดียวกนั  

 
นโยบายราคา 
การก าหนดราคาห้องพกัขึน้อยูก่บัปัจจยัที่ส าคญัหลายประการ ได้แก่ ฤดกูาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมสง่เสริมการขาย 
ประเภทของลกูค้า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้นทนุการด าเนินงานของโรงแรม ซึ่งโดยทัว่ไป ปัจจยัหลกัคือ
ฤดกูาล โดยบริษัทจะก าหนดราคาที่สงูกวา่ในฤดกูาลที่มีการทอ่งเที่ยวสงู สว่นในฤดกูาลที่มีการทอ่งเที่ยวต ่า เช่น ฤดฝูน บริษัท
ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคากับตลาดที่ยงัมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการ
ประชุมของภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ  รวมถึงการรวมโครงการสง่เสริมการขายนอกฤดกูาลกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
บริษัทเครดิตการ์ด สายการบิน ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, บริษัทตวัแทนท่องเที่ยว, และหน่วยงานสมาคมที่เก่ียวข้องกบั
การท่องเที่ยว เพื่อเสนอโปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทใช้นโยบายเดียวกันในการก าหนดราคาห้องพกัใน
โรงแรมทกุแหง่ของบริษัท 
 
บริษัทให้ความส าคญัในการก าหนดราคาห้องพกัโดยบ ารุงรักษาสภาพของห้องพกัในโรงแรมของบริษัทให้มีความทนัสมยัและ
ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับระดบัราคาในปัจจุบนั นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทยงัมีนโยบายที่จะเพิ่มระดบัราคาให้สงูขึน้ใน
โรงแรมที่มีศกัยภาพและอยู่ในแผนการด าเนินงานที่แน่นอนในอนาคต โดยก าหนดแผนงานการปรับปรุงลกัษณะของห้องพกั
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และคุณภาพของวสัดุที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงการยกระดบัการบริการให้สงูขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มระดบัราคา โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ อตัราการเข้าพกัเฉลี่ย (Average Occupancy 
Rate) ของโรงแรมแตล่ะโรงแรม ส าหรับปี 2561 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่คืน (บาท) อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ (ร้อยละ) 
กรุงเทพ 3,089 84.2 
ตา่งจงัหวดั 4,052 80.7 
มลัดีฟส ์ 18,093 83.5 
คา่เฉลีย่ 4,620 81.9 

 
การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
ช่องทางการจ าหนา่ยหลกัของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การจ าหน่ายให้แก่ลกูค้า B2B โดยพนกังานขายของบริษัท และผ่านบริษัทเอเย่นต์ทวัร์ ซึ่งเป็นการเสนอสินค้าที่
เหมาะสมให้แก่ลกูค้ากลุม่นกัทอ่งเที่ยวจากประเทศตา่งๆ มีการเข้าร่วมนิทรรศการการทอ่งเที่ยวทัว่โลกอยา่งตอ่เนื่อง
โดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสมัพัน ธ์ระยะยาวกับบริษัทเอเย่นต์
ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My Travel, Flight Centre, Dnata, Virgin 
และ Thai Royal Orchid  

2. การจ าหนา่ย ไปยงับริษัทและสมาคมตา่งๆ ส าหรับลกูค้ากลุม่ธรุกิจ การจดัประชมุสมันา และการจดัเลีย้งตา่งๆ 
3. การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพกัผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทท า B2C ออนไลน์ รวมถึง Centara เว็บไซต์เอง  

ซึง่เป็นช่องทางที่ประสบความส าเร็จอยา่งสงู เนื่องจากได้ราคาค่าห้องที่สงูกว่าช่องทางการจ าหน่ายอื่น และมีอตัรา
การจองห้องพกัผา่นช่องทางนีท้ี่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

4. การจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าทัว่ไปผา่นนิทรรศการทอ่งเที่ยวและสือ่ตา่งๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา การจ าหน่าย
ถึงผู้บริโภคโดยตรง ผา่นการจดังานขายในงานทอ่งเที่ยวตา่งๆ   

5. สง่เสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร เช่น สายการบิน บตัรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื่นๆ โดยให้สว่นลดพิเศษกบั
สมาชิกในหนว่ยงานและองค์กรนัน้ๆ 

6. การจ าหนา่ยผา่นผู้ ค้าออนไลน์ ในการขายสนิค้าด้านห้องพกัและบริการ  
7. การขายผา่นช่องทางโซเชียลมิเดีย เช่น เฟซบุ๊ค, อินสตาแกรม, ไลน์  
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ธุรกิจอาหารเครือข่าย 
2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บกุเบิกธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick 
Service Restaurant: QSR) และเป็นหนึง่ในผู้น าธุรกิจอาหารเครือข่าย  ของประเทศไทย มีวิสยัทศัน์ (Vision) ว่า “เราจะเป็น
ผู้น าในธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภมูิภาคอาเซียน ด้วยคณุภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ดีเลิศ 
สร้างการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน และน าความพงึพอใจมาสูผู่้ เก่ียวข้องทางธุรกิจทกุคน ” 
ปัจจุบนั CRG ในฐานะที่เป็นผู้ รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธ์ิ (Company Owned) ที่มีความช านาญ และมี
ความสามารถในการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor)โดยมี 
แบรนด์ธุรกิจอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลมุอาหารหลายรูปแบบเกือบทกุประเภทในธุรกิจนี ้ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มา CRG ได้รับสิทธิในการต่ออายสุญัญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการบริหารและการจดัการแบรนด์ธุรกิจ
อาหารเครือขา่ยภายใต้ CRG มีรายละเอียดดงันี ้

แบรนด์ ประเภท (Segment) สทิธิ จ านวนสาขา 

มิสเตอร์ โดนทั ขนมโดนทั Exclusive* 357 

เคเอฟซ ี ไก่ทอด Non-exclusive** 258 

อานตี ้แอนส์ ขนมซอฟท์เพรทเซล Exclusive* 163 

เปปเปอร์ ลนัช์ สเต๊กสไตล์ญ่ีปุ่ น Exclusive* 39 

ชาบตูง ราเมน Franchise Agreement 17 

โคล สโตน ครีมเมอร่ี ไอศกรีมมิกซ์-อิน

ซูเปอร์พรีเมยีม 

Exclusive* 18 

เดอะ เทอเรส อาหารไทย Company Owned*** 9 

และรับจ้างบริหารร้านอาหาร 

“เดอะ เทอเรส” ให้กบั 

บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากดั 

โยชิโนยะ 

 

โอโตยะ 

 

เทนยะ 

 

คตัสยึะ 

ข้าวหน้าเนือ้ และข้าว

หน้าตา่งๆ 

อาหารญ่ีปุ่ น 

สไตล์โฮมเมด 

ข้าวหน้าเทมปรุะ 

 

ข้าวหน้าหมทูอดญ่ีปุ่ น 

Exclusive* 

 

Exclusive* 

 

Exclusive* 

 

Exclusive* 

20 

 

43 

 

8 

 

24 

        หมายเหต ุ  *   Exclusive Right – CRG เป็นผู้ ได้รับสิทธิในการบริหารแบรนด์แตเ่พียงผู้ เดียว 
         **  Non-exclusive Right – CRG เป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิในการบริหารแบรนด์ร่วมกบัเจ้าของสิทธ์ิคือ Yum Restaurants International 
      (Thailand) Co., Ltd. โดยที่ Yum ยงัมีสิทธ์ิที่จะให้ Franchise กบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ 
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    ***  Company Owned – CRG เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิแบรนด์  
 

CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที่ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
พฒันาประสทิธิภาพของแบรนด์ที่มีอยู ่และน าเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสูต่ลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัของลกูค้าที่มีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 CRG มีสาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ และทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ รวมทัง้สิน้  1,007 สาขา ประกอบด้วย
พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) จ านวน 12,197 คน ลกัษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทที่มีอยู่
ทัง้ 13 แบรนด์ มีดงันี ้
 

1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
แบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั 

ประเภท (Segment) ขนม (โดนทั) 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 357 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

 3. การบริการจดัสง่ (Delivery)  

4. การบริการจดัเลีย้ง (Catering) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั ให้ความส าคญักบัขนม (โดนทั) ที่สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด

เล็กตัง้อยู่ภายในร้าน (Micro Kitchen) ซึ่งผู้บริโภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนทัได้ทุก

ขัน้ตอน และได้รับโดนทัท่ีผลติเสร็จใหม่ๆ  

 
2) เคเอฟซี (KFC)  

แบรนด์ เคเอฟซี 

ประเภท (Segment) ไก่ (ไก่ทอด) 

สทิธิ Non-Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned  258สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

 3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
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ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ ร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สดุและได้รับความนิยมทัว่โลก ให้บริการไก่ทอดรสชาตอร่อย

และมีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีคณุภาพเยี่ยมแก่ลกูค้า 

 
3) อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s)  

แบรนด์ อานตี ้แอนส์ 

ประเภท (Segment) ขนม (ซอฟท์เพรทเซล) 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 163 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery)  

4. การบริการจดัเลีย้ง (Catering) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ อานตี ้แอนส์ มีเอกลกัษณ์ทัง้ในด้านรสชาติ เนือ้แป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ่นหอม ลกัษณะ

ของผลติภณัฑ์ที่แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 

 
4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)  

แบรนด์ เปปเปอร์ ลนัช์ 

ประเภท (Segment) สเต็กสไตล์ญ่ีปุ่ น 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 39 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 

4. การรับประทานท่ีศนูย์อาหารในรูปแบบExpress (Food court) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่นกัศกึษาและคนท างานท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทนัสมยั ชอบความแปลกใหม่ ชอบ

ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ 

 

เปปเปอร์ ลนัช์  มีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเร่ืองเก่ียวกบัอาหารจานร้อนแนวใหม่ ที่สามารถปรุง

สกุได้ด้วยตนเองบนจานร้อนอณุหภมูิสงูสดุ 260 องศาเซลเซียส 
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5) ชาบูตง (Chabuton) 
แบรนด์ ชาบตูง 

ประเภท (Segment) ราเมน 

สทิธิ Franchise Agreement 

จ านวนสาขา Company owned 17 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away)  

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น และกลุม่คนท างาน ทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ น ที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทนัสมยั 

ชอบรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะราเมนต้นต ารับจากญ่ีปุ่ น 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ ชาบตูงเป็นราเมนต้นต ารับแท้จากประเทศญ่ีปุ่ น  ได้รับรางวลั Michelin Guide Award 

 
6) โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery) 

แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอร่ี 

ประเภท (Segment) ไอศกรีม มิกซ์-อิน ซูเปอร์พรีเมี่ยม 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 18 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

 3. การบริการจดัสง่ (Delivery)  

4. การบริการจดัเลีย้ง (Catering) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น คนท างาน ครอบครัว และชาวต่างชาติ  ซึ่งมี

รูปแบบในการด าเนินชีวิตที่ทนัสมยั มีไลฟ์สไตล์ ชอบความแปลกใหม่ 

 ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอร่ี เป็นไอศกรีมมิกซ์-อิน ระดบัซูเปอร์ พรีเมี่ยม ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วย

รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชัน้ดีพิถีพิถัน 

ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที่ลกูค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ

สว่นผสมได้ตามความต้องการ 
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7) เดอะ เทอเรส  (The Terrace) 
แบรนด์ เดอะ เทอเรส 

ประเภท (Segment) ร้านอาหารไทย ขนมไทย และเคร่ืองดื่ม 

สทิธิ รับจ้างบริหารสาขาเดิม และสทิธิในการขยายสาขาใหม่ 

จ านวนสาขา รับจ้างบริหารสาขาของ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากดั จ านวน 6 สาขา 

Company Owned 9 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

 3. การบริการจดัสง่ (Home Delivery) 

 4. การบริการจดัเลีย้ง บฟุเฟ่ต์ อาหารกลอ่ง และอาหารวา่ง  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่ลกูค้าอาย ุ 30 ปี ขึน้ไป กลุม่วยัท างาน และกลุม่ครอบครัว  ช่ืนชอบอาหารไทย และขนม

ไทย รสชาติไทยแท้ 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ “เดอะ เทอเรส” ระเบียงบ้านร้านอาหารไทยรสชาติไทยแท้ สมัผสัมรดกไทยผา่นวฒันธรรมการ

กินอาหารเคร่ืองคาว-หวาน โดยภมูิปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นกวา่ 40 ปี ด้วยความ

พิถีพิถนัแบบเดยีวกบัท่ีตัง้ใจท าให้คนในครอบครัวทานเพื่อสร้างสมัพนัธภาพ ความอบอุน่ ทัง้

ในครอบครัวและชมุชนโลกตลอดไป 

 
8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

แบรนด์ โยชิโนยะ 

ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเนือ้และข้าวหน้าตา่งๆสไตล์ญ่ีปุ่ น 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company Owned  20 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทนัสมยัและช่ืนชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เนือ้และข้าวหน้าตา่งๆสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ 

 

 

 

 

“โยชิโนยะ” เป็นสดุยอดต้นต ารับข้าวหน้าเนือ้ญ่ีปุ่ น ที่มีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 100 

ปี และมีช่ือเสียงจนขยายสาขาไปทั่วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่ น เซี่ยงไฮ้ ไต้หวนั อินโดนีเซีย จุดเด่นของโยชิโนยะ คือ

คุณภาพของเนือ้ววัน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาและวัตถุดิบคัดสรรคุณภาพพรีเมี่ยม รสชาติที่

อร่อยเป็นมาตรฐานทัว่โลก การบริการท่ีรวดเร็ว และราคาที่คุ้มคา่ 
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9) โอโตยะ (Ootoya) 
แบรนด์ โอโตยะ 

ประเภท (Segment) อาหารญ่ีปุ่ นสไตล์โฮมเมด (Japanese Home Cooking Style Restaurant) 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company Owned 43 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

 2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่คนท างาน และครอบครัว ท่ีด าเนินชีวิตทนัสมยัและช่ืนชอบในรสชาติของอาหารญ่ีปุ่ นต้น

ต ารับแท้ๆ ( Authentic Japanese food ) ที่อร่อย สด สะอาด ครบถ้วนทางคณุคา่โภชนาการ 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ โอโตยะ เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่ นพรีเมี่ยม สไตล์ โฮมเมด เน้นความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆโดยให้

ความส าคญักบัการพิถีพิถนัในทกุขัน้ตอนของการคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภาพสงู เน้นความสด

ใหมข่องวตัถดุิบตลอดจนรสชาติที่คงความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆและมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

 
10) เทนยะ (Tenya) 

แบรนด์ เทนยะ 

ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเทมปรุะ (Tendon) และเมนเูทมปรุะ (Tempura) 

สทิธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา 

รูปแบบการให้บริการ 

Company Owned 8 สาขา 

1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. จดัสง่ถึงบ้าน (Delivery) 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทนัสมยัและช่ืนชอบในรสชาติของเทมปรุะ 

และข้าวหน้าเทมปรุะสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ลกัษณะส าคญัของแบรนด์ 

 

 

เทนยะร้านเทมปรุะอนัดบั 1 จากญ่ีปุ่ น : ต้นต ารับจาก Asakusa Tokyo ที่เสิร์ฟข้าวหน้าเทมปุ

ระรสเลิศ ด้วยความอร่อยของเทมปุระในแบบดัง้เดิม โดย คดัสรรวตัถุดิบคุณภาพเยี่ยม สด

ใหม่ ทุกชิน้ เช่น กุ้ งคัดขนาดใหญ่พิเศษ ทอดได้แป้งกรอบ เบา ไม่อมน า้มัน และเพิ่ม

ประสบการณ์การทานข้าวหน้าเทมปุระให้อร่อยไม่เหมือนใครกับ ซอสทาเระสตูรเฉพาะ ที่

คิดค้นขึน้เป็นพิเศษส าหรับเทนยะ เหมาะกบัเมนขู้าวหน้าเทมปรุะทกุชนิด 
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11) คัตสึยะ (Katsuya) 
แบรนด์ คตัสยึะ (Katsuya)  

ประเภท (Segment) ทงคตัส ึ/ คตัสด้ึง หมทูอดสไตล์ญ่ีปุ่ น 

สิทธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company Owned 24 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. บริการจดัสง่ถึงบ้าน (Home Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา และคนวยัท างานตอนต้น ที่ด าเนินชีวิตทนัสมยัและช่ืนชอบใน

รสชาติของอาหารญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะทงคตัสึ หมทูอดสไตล์ต้นต ารับแท้ๆ จากญ่ีปุ่ น ในราคาที่

คุ้มคา่ 

ลักษณะส าคัญของแบ

รนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านคตัสยึะ No.1 ทงคตัส ึและ คตัสึด้ง ยอดนิยมจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นผู้น าในร้านประเภท

บริการดว่นในญ่ีปุ่ นท่ีเสร์ิฟเมนชูดุทงคตัสึ, คตัสด้ึง และข้าวแกงกะหร่ีรสเลศิในราคาที่คุ้มค่า มี

สาขามากกวา่ 400 สาขาทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลก ในประเทศไทยมีเมน ูSIDE DISH และ 

DESSERT ที่แสนอร่อย อาทิ เช่น สลดัเห็ดชิตาเกะพนัผกัโขม, ชีสซี่ สติ๊ก, เก๊ียวซ่า และที่

ส าคญัคือ ไอศกรีมชาเขียวพร้อมท็อฟฟ่ีถัว่แดง  จุดเด่นของคตัสยึะอยู่ที่การคดัสรรวตัถดุิบที่

คณุภาพสงูด้วยผลิตสดใหม่คณุภาพตามมาตรฐานของญ่ีปุ่ น โดยเคล็ดลบัความอร่อยอยู่ที่

เลอืกสรรหมคูณุภาพดี ไมแ่ช่แข็ง และเกลด็ขนมปังสดใหม ่พร้อมกรรมวิธีการทอดและเทคนิค

การชบุเกลด็ขนมปังที่ท าให้หมทูอดชบุเกลด็ขนมปังสเีหลอืง กรอบนอก นุม่ใน พร้อมเสร์ิฟด้วย

รสชาติแบบต้นต ารับแท้ๆ จากญ่ีปุ่ น ในราคาที่คุ้มคา่ 

 
 
 12) AROiDEE 
แบรนด์ อร่อยดี (Aroi Dee Restaurant)  

ประเภท (Segment) อาหารจานดว่น สไตล์สตรีทฟู้ ด 

สิทธิ Company Owned 

จ านวนสาขา Company Owned 4 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. บริการจดัสง่ถึงบ้าน (Home Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทนัสมยั ที่มุ่งหาความอร่อยแบบง่าย ๆ  

สะดวก รวดเร็ว และราคาที่คุ้มคา่ 
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ลักษณะส าคัญของแบรนด์ 

 

 

 

แหล่งรวมความอร่อยของอาหารแนวสตรีทฟู้ ด มีเมนูที่หลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่า ให้

ความสะดวก สบาย รวดเร็วในการรับประทาน เมนูที่แนะน าของร้าน เมนูข้าวไข่ข้น

หน้าตา่ง ๆ อาทิเช่น ข้าวไข่ข้นกุ้ งสบัเบคอนผดักะเพรา , ข้าวไข่ข้นซอสหมู/เนือ้โบโลเนส , 

ข้าวไขข้่นคอหมยูา่ง , ข้าวไขข้่นคัว่กลิง้หม ูและรวมถึงเมนเูส้นจนัทน์ผดัไทยกุ้งสด  

 
 13) Suki House 
แบรนด์ สกีุเ้ฮ้าส์  (Suki House)  

ประเภท (Segment) อาหารประเภท Hotpot , อาหารจานเดียว ขนมหวาน และเคร่ืองดื่ม   

สิทธิ Company owned  

จ านวนสาขา Company Owned 1 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 

2. การซือ้กลบับ้าน (Take Away) 

3. บริการจดัสง่ถึงบ้าน (Home Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนวยัท างาน ที่เป็นคนรุ่นใหม ่มีไลฟ์สไตล์ล า้สมยั  ช่ืนชอบการทานอาหารประเภท 

Hotpot ในราคาที่คุ้มคา่ คณุภาพดี  

ลักษณะส าคัญของแบ

รนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

สกีุเ้ฮ้าส์ เป็นร้านสกีุท้ี่เน้นในด้านความคุ้มคา่ (Value for money)  และยงัสร้างความแตกต่าง

ของเมนสูกีุใ้ห้ไม่จ าเจอีกต่อไป  โดยมุ่งเน้นในความเป็นสกีุส้ไตล์ Homemade คือความสด 

สะอาด คุณภาพดี รสชาติอร่อย เหมือนท าทานเองที่บ้าน และยังเน้นเร่ืองความสนุกของ

เมนูอาหาร  คือเมนู Signature ของสกีุเ้ฮ้าส์ ที่ไม่ใช่แค่เทลงหม้อ แต่เรายงัสร้างสีสนั ความ

สนกุ และกิจกรรมให้แก่ลกูค้าในระหว่างทาน นอกจากนีย้งัสร้างความแตกต่างด้วยซุปหลาย

ประเภท ที่ลกูค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบ และบาร์น า้จิม้ที่น าเสนอความหลากหลาย 

โดยลูกค้าสามารถปรุงและตักเองได้ตามต้องการ  ในบรรยากาศร้านที่สบายๆ เป็นกันเอง 

เหมือนได้ทานสกีุท้ี่บ้านกบัครอบครัว เพื่อน และคนที่รัก ในราคาที่คุ้มคา่ สบายกระเป๋า 

 
 
2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปี 2561 สว่นแบง่ตลาดร้านอาหารเครือขา่ย (Food Chain  Restaurant) มีสว่นแบง่ร้อยละ 38 ของธุรกิจร้านอาหาร  
(Food Restaurant) คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 156,700 ล้านบาท มีอตัราการเติบโต อยูใ่นกรอบร้อยละ 4-5 จากปีที่ผา่นมา 
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ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจอาหารเครือข่ายในแต่ละตลาดย่อย (Market segment) ในประเทศไทย 

 
                               มลูคา่ตลาดร้านอาหารเครือขา่ย (Food Chain Restaurant) ตัง้แตปี่ 2561 
หมายเหตุ:  
ตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant)  ประกอบด้วย ร้านอาหารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ, ร้านฟาสต์ฟู้ ด, ร้านอาหารท่ีบริการด้วยตนเอง  และคี
ออส ซึง่มีจ านวนสาขาตัง้แต ่10 ร้านขึน้ไป 
ท่ีมา : ประมาณการจาก CRG, ศนูย์วิจยักสกิรไทย, กระทรวงพาณิชย์ และ รายงานประจ าปี  

 
สถานการณ์การแขง่ขนัในตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 ผู้ประกอบการร้านอาหารฯ ยงัคงต้องเผชิญกบัความท้า

ทายอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ลดลง ภายใต้ภาวะที่มีการแขง่ขนัทางธุรกิจคอ่นข้างสงู 
ซึง่ผู้ประกอบการร้านอาหารทัง้เชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ไปยงัคงต้องปรับกลยทุธ์รับการแขง่ขนั ให้สอดคล้อง

กบัพฤติกรรมของลกูค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที่ใหม่ ๆ มีความแตกต่างและผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ เพิ่มคณุค่า
แก่ ผู้บริโภค รวมถึงการขยายรูปแบบร้าน ให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เช่น รูปแบบ Standalone เพื่อขยายเวลาเปิดให้บริการ 
หรือ Kiosk เพื่อลดต้นทนุคา่เช่าพืน้ท่ี  ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อเข้าถึงลกูค้าได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์
ทกุไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั 

โดยในปี 2561 ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั “CRG” ยงัสามารถที่จะสร้างการเติบโตจาก
ปีทีผา่นมาในระดบัท่ีนา่พอใจ โดยมียอดขาย 11,892 ล้านบาท เติบโตเทียบกบั ปี 2560 เท่ากบั 9.3%  และผลก าไรสทุธิ 775 
ล้านบาท เติบโตเทียบกบั ปี 2560 เทา่กบั 4.5%  โดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มจ านวน 91 
สาขา ท าให้บริษัทฯ มีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 956 สาขา   

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
 ในปัจจบุนัการแขง่ขนัในตลาดธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรงมากขึน้จากจ านวนธุรกิจ  ภตัตาคาร/ร้านอาหารใหม่ๆ ที่
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องท าให้เกิดการกระจายตวัของลกูค้าและสว่นแบง่ในตลาด อีกทัง้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นไป  
 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จึงได้ด าเนินมาตราการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านและการ
ควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างและพฒันาธุรกิจและความสามารถ ในการแข่งขนั เช่น  การ
สร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลกูค้า การเข้าไปอยู่ในทกุโอกาสการกินของ

รายได้ รอ้ยละ

ร้านอาหารจานดว่น 28,690.29                   18%
ร้านกาแฟคาเฟ่ 23,126.64                   15%

ร้านสกุี-้ชาบู 19,767.71                   13%
ร้านอาหารญ่ีปุน่ 17,394.56                   11%
ร้านอาหารไทย 9,352.96                      6%
เบเกอร่ี 8,122.70                      5%
ไอศกรีม 8,059.31                      5%

ร้านปิง้ย่าง เตาถ่าน 6,692.41                      4%
โดนัท 3,737.09                      2%
ร้านอาหารเครือขา่ยประเทศอ่ืน 31,756.33                   20%

2561 (ประมาณการ)
รายได้ (ล้านบาท)
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ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ต้องการอาหารซือ้ง่าย สะดวก อิ่มท้อง มือ้ที่ให้รางวลัตวัเอง หรือช่วงเวลาสงัสรรค์
พบปะเพื่อน หรือครอบครัว การสง่เสริมการขายที่ครอบคลมุและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย การน าเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ บริโภคที่มีความ
หลากหลายได้อยา่งครอบคลมุในทกุระดบั โดยบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ใช้กลยทุธ์ ใน 3 สว่นหลกั ได้แก่ 
 1. เพิ่มแบรนด์ใหม่ในประเทศ โดยการพฒันา แบรนด์ของตนเอง และร่วมทนุกบัแบรนด์ที่มีศกัยภาพ รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ โดยมี  CRG เป็นผู้สนบัสนนุองค์ความรู้และสถานท่ี 
 2. ขยายธุรกิจในตา่งประเทศตอ่เนื่อง โดยทาง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เตรียมรุกตลาดต่างประเทศ
ทัง้กลุม่ AEC, เอเชีย และยโุรป โดยเร่ิมจาก ประเทศเวียดนาม  
 3. พฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เปลีย่นระบบคิดเงินหน้าร้าน และ เพิ่มฐานการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า , พฒันา
ศกัยภาพของพนกังาน สร้าง New DNA พนกังานยคุ 4.0 และ พฒันาครัวกลาง เพื่อควบคมุต้นทนุและคณุภาพของอาหาร 
 นอกจากกลยุทธ์ 3 ข้อข้างต้นแล้ว CRG ยงัมองเห็นโอกาสในธุรกิจเดลิเวอร่ีที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึน้ 
เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเปลีย่นแปลงไป ทัง้การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจ ากดัด้านเวลา รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยง
การจราจรที่ติดขดั โดยทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ร่วมมือกบั ผู้ ให้บริการจดัสง่อาหารชัน้น า เพิ่มช่องทาง
ในการสัง่อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ ทัง้ทางเว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ อีกทัง้ได้พฒันาแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์ที่รวบรวม 
แบรนด์ตา่งๆ ในเครือมาไว้ด้วยกนั เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้า  
 อีกทัง้ ทาง CRG  ยงัมีการพฒันารูปแบบร้านแบบใหม่เพื่อให้มีความทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้า มีการ
ขยายสาขา  โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น กลุม่เป้าหมายหลกั ระดบัราคา และไลฟ์สไตล์ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในโล
เกชัน่นัน้ๆ มีการเปิดสาขาในรูปแบบ คีออส , Standalone เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคกว้างขึน้ พร้อมทัง้การ
สง่เสริมภาพลกัษณ์และช่ือเสยีงของแตล่ะแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีกลยทุธ์การแขง่ขนัท่ีส าคญัดงันี  ้

 ท าเลที่ตัง้ (Location) 
ปี พศ 2561 นับเป็นอีกปี ที่การเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ  E-commerce 

ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีความต้องการแบบไร้ขีดจ ากัด  ยังคงส่งผลต่อการด าเนิน
กิจการของธุรกิจค้าปลกีอยา่งมีนยัยส าคญั  ปัจจยัด้านโลเคชัน่และขนาดของพืน้ที่ส าหรับหลายๆ ธุรกิจ ดเูสมือนว่า
จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจอีกต่อไป  เพราะผู้บริโภคปัจจุบันสามารถเข้าถึงสินค้าได้จากโลก
ออนไลน์ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทัว่โลก จ าเป็นต้องเร่ิมปรับ
รูปแบบการลงทนุเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว อยา่งจริงจงั  

ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกไทย  ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง และปรับตวัเองให้สอดรับกับ
สถานการณ์ได้ในทกุช่วงเวลา  ในปี พศ  2561 นกัพฒันาธุรกิจศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย
หลายๆ ราย  ไมเ่พียงแตไ่ด้ทยอยเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มสดัสว่นรายได้จาก e-Commerce ที่มีแนวโน้ม
เติบโตในอัตราเร่ง แต่ยังคงลงทุนเพิ่มสาขาขยายพืน้ที่ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในลักษณะ  Mixed-use 
development และ Retail-tainment นอกจากนีศ้นูย์การค้าตา่งๆ ได้เผชิญความท้าทายจากบทบาทที่เพิ่มขึน้ของ e-
Commerce ท าให้ศนูย์การค้าตา่งๆ ต้องปรับกลยทุธ์ในการบริหารศนูย์ฯ ด้วยการปรับสดัสว่นพืน้ท่ีของโซนร้านค้าใน
แตล่ะประเภทใหม ่ 

“ร้านอาหาร คือ แม่เหล็กหลกัดึงคนเข้าศูนย์” ศูนย์การค้าต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเป็น 
Food Destination จึงได้มีการเพิ่มสดัสว่นของพืน้ท่ีร้านอาหารมากกวา่ ใน อดีต เพื่อทดแทนพืน้ท่ีของโซนร้านเสือ้ผ้า
แฟชัน่ และ โซนเฟอร์นิเจอร์ ที่ได้รับความนิยมลดลดจากผู้บริโภค  พืน้ที่บางสว่นยงัได้ถกูจดัสรรให้เป็นพืน้ที่ในการ
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ท ากิจการหรืออีเว้นท์ต่างๆ เช่น Edu-Zone ส าหรับเด็ก หรือ Co-Working Space Zone ส าหรับวยัท างาน  เป็นต้น 
ในสว่นของ  Modern trade รายใหญ่ จ าพวก Hypermarket แม้จะมีข้อจ ากดัในการขยายธุรกิจจากการบงัคบัใช้
กฎหมายผงัเมืองของทางการ  แต ่Modern trade รายใหญ่ ก็ได้มีการพฒันารูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในการขยาย
สาขาเพื่อสร้างการเติบโดในระยะยาว , ขยายฐานลกูค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และเมืองหลกัต่างๆ รองรับโอกาสทางธุรกิจ
จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมเมืองที่ขยายตวัออกสูร่อบนอก รวมถึงเพื่อเปิดพืน้ท่ีค้าปลกีใหมร่องรับก าลงัซือ้ที่คาด
วา่จะปรับดีขึน้ใน อนาคต 

ในปี พศ 2561 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้มีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ส าหรับการเปิด
สาขาใหม่ โดยในกรุงเทพฯ บริษัทฯ  ยงัคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปยงัศนูย์การค้ารายใหญ่ ตามแนวเส้นรถไฟฟ้า และ
รถไฟใต้ดิน ตลอดจนค้าปลีกประเภทอื่นๆ  อาทิเช่น อาคารส านกังาน สถานีบริการน า้มนั โรงพยาบาล ศนูย์แสดง
สนิค้า ฯลฯ   ทัง้นี ้ร้านในรูปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น Café, Pop Up Store, Food Truck, Drive Thru หรือร้านขนาดเล็ก
ในย่านธุรกิจ ( City Store) รองรับ Digital Lifestyle ที่ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟน หรือโน้ตบุ๊คตลอดเวลา มีฟังก์ชัน่
ตา่งๆ คล้าย Co-Working Space  (บริการปลัก๊ไฟ ช่องเสยีบ USB สญัญาณ Wi-fi) ได้ถกูน ามาบรรจุอยู่ในแผนการ
ขยายสาขาของบริษัทฯ ด้วย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ทัง้การท างาน การประชมุทางธุรกิจ หรือการพบปะกนัภายในกลุม่
เพื่อนฝงู ของคนกรุงเทพฯ 

ส าหรับการขยายสาขาในจงัหวดัอื่นๆ บริษัทฯ มุง่เน้นเปิดสาขาใหม่ในเมืองหลกั เมืองรองที่มีการขยายตวั
ของชุมชมเมือง และเป็นเมืองศูนย์กลางภมูิภาคที่มีการขยายเส้นทางคมนาคมหลกั ของประเทศ  รวมถึงพืน้ที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดร้านอาหารใหม่ ในปี พศ 2561 เพิ่มเติมสทุธิจ านวน 67 สาขา  มี
จ านวนสาขาครอบคลมุทัว่ประเทศ ทัง้สิน้ จ านวน 956  สาขา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พศ 2561) เติบโตจากปี พศ 
2560 ประมาณ 7.5% 

ในอนาคต การขยายสาขาร้านอาหารในเชิงรุกมีความจ าเป็นมากขึน้ เพราะนอกจากจะต้องมีจ านวนสาขา
ที่มากพอส าหรับการเข้าถึงลกูค้าแล้ว ธุรกิจค้าปลีกยงัต้องค านึงถึงการเร่ิมเป็นฝ่ายเข้าไปหาผู้บริโภคเอง (ไม่รอให้
ผู้บริโภคมาหาที่ร้าน)  นอกเหนือไปจากการปรับรูปแบบร้านให้เป็นสาขาขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุนในการกระจาย
สาขาไปในแหล่งชุมชน ให้บริการได้ คลอบคลมุ ในทุกพืน้ที่ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีแผนที่จะพฒันารูปแบบ
การขยายธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้นท าตลาดแบบ Customization มาเป็น ตลาดแบบ Mass 
Marketing มากขึน้ รวมถึง บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะเพิ่มรูปแบบการขยายสาขาจากเดิมที่เป็นแบบ Physical Location 
ให้กลายเป็น Digital Location เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เข้าถึงผู้ซือ้ในทกุๆ ขัน้ตอน (Journey) และ ทกุ
ช่องทาง (Touch point) มุ่งเน้นให้ธุรกิจของ บริษัทฯ มีตวัตนอยู่ในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลกูค้า 
ผา่นทาง Search Engine , Facebook , Website  ฯลฯ 

เทคโนโลยี่การ ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทกุรูปแบบ เช่ือมต่อการให้บริการหน้าร้าน
กบัช่องทางออนไลน์  โดยไมม่ีข้อจ ากดัด้าน physical product  place และ access อยา่ง Omni-channel Platform 
และ  Air Space Platform จึงถกูน ามาพฒันาควบคู่ไปกบัการขยายสาขาปกติของบริษัทฯ ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มยอดขาย 
และ สร้าง Engagement  ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมซือ้สนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์   

 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาด้วยความระมดัระวงัในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และการคดัเลอืกสถานที่ตัง้ร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้าคู่แข่ง ตลอดจนได้น าเทคโนโลยี่  และนว
ตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ควบคู่ไปกบัการขยายสาขาในรูปแบบปกติของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่มีข้อจ ากดัใดๆ 
ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  และธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ จะประสบความส าเร็จและมีก าไรจาก
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การด าเนินงาน  การบริหารจดัการสนิทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนกลบัคืนมาได้อยา่งรวดเร็วและคุ้มค่ามากที่สดุ 
ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหมข่องบริษัทฯ  ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม  เช่นเดียวกบัหรือดีกว่าปี
ที่ผา่นมา   

 การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development) 
การน าเสนอผลติภณัฑ์ และเมนใูหม่ๆ ของ CRG  อยา่งตอ่เนื่องนัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูที่ได้รับจากผลของการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเก่ียวกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีเ้พื่อสร้าง
ความโดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Research & Development (R&D) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่โดยมีการท าวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ดงันี ้ 

1. Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการท าผลติภณัฑ์ใหม ่ 
2. Concept & Product Test เพื่อคดัเลอืกผลติภณัฑ์ใหมโ่ดยการให้ชิม  
3. Consumer Reaction เพื่อดผูลตอบรับของลกูค้าที่มีตอ่ผลติภณัฑ์ใหม ่เมื่อออกมาขายจริง  
4. Consumer Research เช่น การท าวิจยักลุม่ (Focus Group) เพื่อค้นหาความต้องการของลกูค้าในแต่ 

และกลุ่ม เมื่อหน่วยงาน  R&D พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ส าเร็จแล้ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสัง่ซือ้
วตัถดุิบ และวางแผนการตลาดและก าหนดการวางจ าหนา่ยลว่งหน้าเป็นรายปี 

 การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training) 
มุง่เน้นการสร้างนวตักรรมภายในองค์กรผา่นการแลกเปลีย่นความรู้ (Innovation Sharing Forum) และมีการจดัการ
แข่งขันด้านนวัตกรรม (Innovation Convention) ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ มีการพัฒนาและรักษา
มาตรฐานการให้บริการ (Customer Satisfaction) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
และเทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในตลาด Restaurant และ QSR ของประเทศไทย 
โดยมีหนว่ยงาน People Development เป็นผู้ดแูลในเร่ืองดงักลา่ว มีการก าหนดหลกัสตูรการทดสอบและฝึกอบรม 
ส าหรับบคุลากรของบริษัท ทัง้ในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหาร เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและการเลื่อนขัน้
เลื่อนระดบัของพนักงาน นอกจากนี ้ยงัมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ (Operational Efficiency) ในระดบัปฏิบตัิการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งมีลกัษณะผลิตภณัฑ์และการ
บริการท่ีแตกตา่งกนั 

 การตกแตง่ร้านและบรรยากาศในร้าน 
การตกแตง่ร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคญัในการแข่งขนั เพื่อท าให้แบรนด์มีความทนัสมยั
อยู่เสมอ และสอดแทรกการออกแบบที่มีความต่างจากคู่แข่ง แต่ยงัคงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสะท้อนถึงบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่าย
การตลาดเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดรูปแบบหลกั (Theme) ของแตล่ะแบรนด์ และดแูลการออกแบบและตกแต่ง
ทกุๆสาขาให้เป็นไปตามรูปแบบหลกัที่ก าหนดไว้ ซึง่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดทัง้แผนผงัร้าน โทนสี ความสว่าง 
รูปแบบลกัษณะและคณุภาพของโต๊ะเก้าอีท้ี่ใช้ ประดบัตกแตง่ร้าน ฯลฯ 

 
ลักษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภณัฑ์ของบริษัททัง้  11 แบรนด์ มีดังนี ้
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
 มุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ นบัเป็นการตอกย า้การ
รับรู้ แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ ท าให้มิสเตอร์ 
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โดนทั เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สดุในกลุม่โดนทั ประจ าปี 2018 จาก Food Tracker Research และยงัเป็นแบรนด์
ยอดนิยม อนัดบั1 ในประเทศไทยในหมวดโดนทัประจ าปี 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Marketeer Research พร้อมทัง้ยงั
สามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดได้สงูสดุตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 50% อนัเป็นผลมาจากการวิจยัและ
วิเคราะห์ผู้บริโภคอยา่งลกึซึง้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ด้วยการรังสรรค์โดนทัสดใหม่จากสาขาครัว 
ที่มีครอบคลมุอยูท่ัว่ทัง้ประเทศ เพื่อเสร์ิฟความอร่อย สด ใหม ่ของโดนทัในทกุๆวนั  
 ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจการสิง่ที่ มิสเตอร์ โดนทั ใสใ่จอยูเ่สมอคือ “การพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้” (Innovative 
Donut) ซึง่เน้นถึงความคุ้มคา่ โดยสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกใจผู้บริโภคออกสูต่ลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ  แคมเปญ 
“ฮอต โดนทั” เพื่อเป็นการตอกย า้ความสดใหม ่โดยมิสเตอร์ โดนทั มีครัวมากกว่า 200 สาขาทัว่ประเทศ ท าให้โดนทั ของร้าน
สด ใหม ่อร่อย พร้อมเสร์ิฟให้กบัลกูค้า แคมเปญ “ซมัเมอร์ ฟรุ้ตตี”้ การสร้างสรรค์โดนทัในรูปร่างและรสชาติผลไม้นานาชนิด 
อาทิ ส้ม แตงโม กล้วย มงัคดุ ซึง่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ด้วยรูปลกัษณ์และรสชาติที่แปลกใหม่ พร้อมสื่อ
สนบัสนนุทางการตลาดครบวงจร “พอน เดอ ริง ไลท์ 2” ต่อยอดโดนทัเพื่อสขุภาพที่ได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากลกูค้าอย่าง
ตอ่เนื่อง ด้วย พอน เดอ ริง ผสมธญัพืชและควินวั และลดความหวานด้วยท็อปปิง้สตูรน า้ตาลน้อยกวา่ 25% (เมื่อเทียบกบัท็อป
ปิง้สตูรปกติ) แต่ยงัคงความอร่อย นุ่ม หนึบ ในแบบเฉพาะของพอน เดอ ริง  และสง่ท้ายช่วงปลายปีกบั “โดนทั ไลน์ เฟรนด์” 
ซึง่เป็นการสร้างสรรค์โดนทัสดุนา่รัก ถ่ายทอดผา่นคาแรกเตอร์ยอดนิยมอยา่ง ไลน์ เฟรนด์ ที่ยกขบวนความนา่รัก ทัง้หมีบราวน์ 
โคนี่ และแซลลี ่ผสานกบัรสชาติความอร่อยใหม ่นอกจากโดนทัแล้ว ทางมิสเตอร์ โดนทัก็มีการพฒันาเคร่ืองดื่ม เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าที่นิยมรับประทานกาแฟ โดยน าเสนอกาแฟสด Premium Blend เข้มข้น กลมกลอ่ม คุ้มค่า จากเมล็ด
กาแฟพรีเมี่ยม ชงด้วยนมสดแท้ เสร์ิฟพร้อมโปรโมชัน่พิเศษที่ Mister Donut Café 
 ทัง้นี ้ทางมิสเตอร์ โดนทั ยังได้มีการค านึงถึงการช่วยเหลือสงัคม โดยได้มีการจัดท าโดนัทหน้าพิเศษในโครงการ 
Power of Pink โดยรายได้สว่นหนึง่จากการจ าหนา่ยมอบสมทบทนุโครงการ “บ้านพิงพกั” สถานดแูลผู้ ป่วยมะเร็งระยะสดุท้าย 
ภายใต้มลูนิธิมะเร็งเต้านมเฉลมิพระเกียรติ ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งสงู  
 ส าหรับปี 2561 นี ้มีการเปิดร้านเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 21 สาขาทัว่ประเทศ เพื่อให้ครอบคลมุ และเข้าถึงผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึน้ พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นรูปแบบร้านให้ดทูนัสมยัมากขึน้ โดยมีร้านมิสเตอร์ โดนทั รวมทัง้สิน้ 357 สาขา ครอบคลมุ กว่า 75 
จงัหวดัทัว่ประเทศ  ในด้านการโฆษณายงัคงเน้นการท าการตลาดทัง้ Above the line และ Below  the line โดยในปีนีพ้ร้อม
มุง่เน้น Digital Media เพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคด้วยการสือ่สารผา่นช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสาร, โปรโมชัน่ และ
พร้อมเข้าถึงใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทนักระแสของโลก Social Network อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้มิสเตอร์ โดนทั ยงัเน้น
การพฒันาเว็ปไซต์ www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้แก่ Facebook (Mister Donut Thailand), Line 
Official account, Twitter หรือ Instagram อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค และความจงรักภกัดีต่อแบ
รนด์ (Brand Loyalty) นอกจากนีเ้พื่อเป็นการขยายฐานลกูค้า มิสเตอร์ โดนทั ได้มีการจดัโปรโมชั่นร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆ 
นบัเป็นการตอกย า้การรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
 
2) เคเอฟซี (KFC)  
 เคเอฟซี หนึง่ในแบรนด์ร้านอาหารบริการดว่นท่ีใหญ่ที่สดุ และได้รับความนิยมทัว่โลก ก่อตัง้โดยผู้พนัฮาร์แลนด์ แซน
เดอร์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมัน่ในการปรุง และมอบเมนไูก่ทอดรสชาติอร่อยและมีเอกลกัษณ์ คณุภาพเยี่ยม แก่
ลกูค้าผู้ ช่ืนชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตัง้ขึน้ในปี 2528 ที่ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจบุนั
มีร้านเคเอฟซี 700 สาขาทัว่ประเทศ (ณ ธนัวาคม 2561) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์
เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริหารร้านเคเอฟซีโดยแฟรนไซส์ซี่จ านวน 3 ราย โดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากดั ซึง่เป็นพนัธมิตรผู้น าเข้าแบรนด์เคเอฟซีมายงัประเทศไทยเป็นรายแรก ร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหารและด าเนินการของ
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บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ขยายสาขาไปทัว่ภมูิภาคของประเทศ โดยปัจจุบนัมีร้านเคเอฟซีในเครือกว่า 258 
สาขาในประเทศไทย (*ข้อมลู ณ เดือนธนัวาคม 2561) 
ส าหรับแบรนด์เคเอฟซีในประเทศไทยนัน้ นบัเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนมายาวนาน เคเอฟซีมีการ
เติบโตทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยทางบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เร่งขยายการเติบโตด้วยการเดินหน้าเปิดสาขา
ถึง 22 สาขา แบ่งเป็นรูปแบบร้านเคเอฟซีทัว่ไป 19 สาขา  เดลโก้ 1 สาขา และร้านแบบไดร์ฟทรู 2 สาขา นอกจากนี ้ยงัได้มุ่ง
พฒันาระบบการด าเนินงานในร้าน ทัง้ด้านบคุลากร และด้านเทคโนโลยี โดยค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของผู้มารับบริการ 
นอกจากนีม้ีอตัราการเติบโตของยอดขายเทียบกบัปีที่แล้ว 10.2% 
แบรนด์เคเอฟซียงัเป็นท่ียอมรับด้วยการได้รับรางวลัตา่งๆ มากมาย ในปี 2561 ได้แก่  
- รางวลัแบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 ในกลุม่ร้านอาหารบริการดว่น จดัอนัดบัโดยนิตยสาร Marketeer และ Brandage  
- รางวลั The Most Brand Engagement on Social Media ในกลุม่ Food Retail จาก Thailand’s Zocial Award 
2018  
- รางวลั Best CSR Awards – Gold level โดย AMCHAM 
- ติดอนัดบั 10 แบรนด์ยอดนิยม (WOM) ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สดุในกลุ่ม Gen Me (อายุ 18-34 ปี) ของไทยโดย 
YouGov   
- ได้รับการจดัอนัดบัเป็นท่ี 1 ในกลุม่ Heavy Food จากการจดัล าดบัของ Food Tracker  
 เคเอฟซีคงความมุง่มัน่ในการคิดค้นและน าเสนอเมนอูาหารใหม่ๆ  อนัเป็นเอกลกัษณ์ ที่มีคณุภาพและความปลอดภยั
ตามมาตรฐานระดบัโลก พร้อมพฒันาคณุภาพของพนกังาน เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการอนัอบอุ่นและดีที่สดุให้กับ
ลกูค้าทัง้ในร้านและบริการเดลิเวอร่ีผ่านระบบ call center 1150 และเว็บไซต์ www.kfc.co.th (ติดตามข้อมลูข่าวสารของเค
เอฟซีประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ www.kfcthailand.com) 
 
3) อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s)  
  ผู้น า ตลาด ซอฟท์ เพรทเซล (Soft Pretzel)ในประเทศไทย ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์อย่างแข็งแกร่ง
ภายใต้แนวคิด “Freshly Baked”  อานตี ้แอนส์ มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 163 สาขา โดยมีการขยายออกไปในหวัเมืองใหญ่ๆใน
ตา่งจงัหวดั และกลุม่ของโรงพยาบาลมากขึน้  
 อานตี ้แอนส์ มีการน าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ 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)  ซึ่งเป็น เพรทเซล ที่มีสว่นผสมของไก่สบัปรุงรส ,แฮมไก่, ไส้กรอกไก่บาร์บีคิว และ ชีสแท้
น าเข้า เอาใจคนรักชีส รวมถึงเคร่ืองดื่มเมนูสุขภาพ ป่ันสดใหม่ แก้วต่อแก้วเช่น  บลูแองเจิล เลมอนเนด (Blue Angel 
Lemonade) และเคร่ืองดื่ม Dutch Ice  ป่ันเป็นเกลด็น า้แข็งสสีนัสดใน  ไอซี่ วีวา่  (Icy Viva) 
 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา อานตี ้แอนส์ ก้าวเข้าสูปี่ที่ 20 ภายใต้ธีม Auntie Anne’s 20th anniversary live young..
เติมเต็ม ความสขุ ของคณุทกุช่วงเวลาที่  อานตี ้แอนส์   
 ในปี 2560 Auntie Anne’s การันตีความเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ระดบัโลกอย่างเต็มภาคภูมิด้วยการคว้ารางวลั 
‘Franchisee of the Year’ จาก FOCUS Brands International รางวลัใหญ่ทรงคณุค่า ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบให้กบัสดุยอดเเบ
รนด์แฟรนไชส์ที่โดดเด่นที่สดุในเเต่ละปี โดยพิจารณาจากหลายปัจจยั อาทิ การเติบโตของยอดขาย , การกระจายสาขา, การ
รักษามาตรฐานของระบบปฏิบตัิการหน้าร้าน และการน าเสนอโปรดกัส์ใหม่ๆ สม ่าเสมอ โดย อานตี ้แอนส์ ประเทศไทย ได้
คะแนนเป็นอนัดบั 1 จาก 52 ประเทศ และกวา่ 5,000 สาขาทัว่โลก   

http://www.kfcthailand.com/
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 นอกจากนีย้งัมีการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึน้ เช่น delivery, catering พร้อมทัง้การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ที่มีประสทิธิภาพผา่นช่องทางตา่งๆ อย่างต่อเนื่อง การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัพนัธมิตรเพื่อขยายฐานลกูค้า ,  การ
จดักิจกรรมเพื่อสงัคมกับกลุม่สมาชิกเพื่อสร้างความผกูพนักับแบรนด์ ทัง้นี ้      แบรนด์อานตี ้แอนส์ ได้รับการยอมรับเป็น
อนัดบัท่ี 8 จากการจดัล าดบัของ Food Tracker ในหมวดอาหารทานเลน่ 
 
4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) 
  เปปเปอร์ ลนัช์ ร้านอาหารสเต็กจานร้อน สไตล์ญ่ีปุ่ น ในปี 2561 เปปเปอร์ลนัช์ มีจ านวนร้านสาขาทัง้สิน้ 39 สาขา 
โดยมีการเปิดร้านใหม่ในรูปแบบ Express Plus ซึ่งเปิดบริการไปแล้ว 2 สาขา คือที่โรบินสนัราชบุรี และ อาคารจอดรถ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลมิพระเกียรติ ซึง่เป็นรูปแบบใหมท่ี่น าเสนอรูปแบบร้านท่ีเรียบง่าย และเมนใูนราคาที่ประหยดักว่า
รูปแบบร้าน Restaurant ปัจจบุนั เพื่อให้สามารถขยายสาขาในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ ในสว่นของเมนใูนปีที่ผ่านมา เปป
เปอร์ ลนัช์ มีการปรับเพิ่มเมนอูาหารทานเลน่อยา่งตอ่เนื่อง  เช่น เฟรนช์ฟราย , Onion Ring, ซุปเห็ด เป็นต้น พร้อมทัง้มีการน า
เสนเมนใูหม่ๆ อาทิ ข้าวเปปเปอร์จมัโบ้หมู, พาสต้าซอสไข่เค็ม, พาสต้าเบคอนพริกแห้ง และเม็กซิกนั บาร์บีคิว ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอยา่งดีมากจากลกูค้า และเรียกร้องให้น าเมนกูลบัมาอีก หลงัจบแคมเปญ 
 ในสว่นของคณุภาพสนิค้า เปปเปอร์ ลนัช์ ยงัคงเน้นย า้คณุภาพของเมนหูลกั คือข้าวเปปเปอร์เนือ้ โดยยงัคงใช้เนือ้ววั
คณุภาพเยี่ยม เลีย้งด้วยข้าวโพด น าเข้า 100% จากอเมริกา ท าให้ได้เมนขู้าวเปปเปอร์เนือ้ที่หอม อร่อย ได้อรรถรสที่ดีเยี่ยม 
จากเนือ้ววั และในสว่นของพรีเมี่ยมสเต็ก ซึ่งเป็นเนือ้น าเข้าจากออสเตรเลีย ก็เป็นอีกเมนทูี่สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า
เปปเปอร์ ลนัช์ ท่ีเป็นแฟนพนัธุ์แท้ของเมนเูนือ้ววั อยา่งตอ่เนื่องตลอดมา 
 นอกจากนัน้ เปปเปอร์ ลนัช์ ยงัได้ตอกย า้ความเป็นแบรนด์ที่สง่มอบอาหารคณุภาพเยี่ยม ในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งตอบ
โจทย์กลุ่มลกูค้า วยัรุ่น และวยัท างานตอนต้น อย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรโมชั่นส าหรับนกัเรียน ในชุด “Student Meal” และ
โปรโมชัน่ส าหรับวยัท างาน “Happy Time” และเมนโูปรโมชัน่เมนใูหม่ๆ ในปี 2562 นีอ้ีกมากมาย อร่อยใหม่ลา่สดุของข้าวแกง
กะหร่ี ญ่ีปุ่ นจานร้อนที่มีให้เลือกถึง 4 เมน ู ข้าวแกงกะหร่ีเนือ้ U.S.และไข่, ข้าวแกงกะหร่ีแฮมเบิร์กและไข่, ข้าวแกงกะหร่ีไก่
และไข,่ ข้าวแกงกะหร่ีหมแูละไข่ 
 ในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์และประชาสมัพนัธ์แบรนด์ ก็ได้มีการท าอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมโปรโมชั่นกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ, การท ากิจกรรมกบัลกูค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค, การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 
สง่ผลให้ แบรนด์เปปเปอร์ ลนัช์ ได้รับการยอมรับเป็นอนัดบัท่ี 8 จากการจดัล าดบัของ Food Tracker ในกลุม่ HEAVY FOOD 
 
5) ชาบูตง (Chabuton) 
 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เปิดตวัแบรนด์ ชาบตูง (CHABUTON) "ราเมนต้นต ารับจากญ่ีปุ่ น " เจ้าแรก
ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยราเมนสดุอร่อยนีม้ีต้นก าเนิดจาก มร. ยาสจิุ โมริซึมิ เชฟราเมนช่ือ
ดงัที่บรรจงเสิร์ฟราเมนทกุชามด้วยสดุยอดแห่งคณุภาพ และความอร่อย จนได้รับรางวลัชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปีย้น  
(TV Champion) และยงัเป็นราเมนเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับเกียรติตีพิมพ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN 
Guide LA. ซึง่เป็นนิตยสารแนะน าแหลง่ทอ่งเที่ยว ท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้มร. ยาสจิุ โมริซึมิ ยงัได้สมญานาม
ว่า “ผู้ เป็นเลิศ ทางด้านการท าราเมน” จากงาน 8th Tokyo One Week Ramen Grand Prize, แบรนด์ชาบตูง ราเมน ได้รับ
การยอมรับเป็นอนัดบัท่ี 7 จากการจดัล าดบัของ Food Tracker ในหมวดอาหารญ่ีปุ่ น  
 ชาบูตง ราเมน พร้อมเสิร์ฟเมนรูาเมนต้นต ารับให้เลือกลิม้ลองถึง 6 แบบ คือ ทงคตสึ ราเมน (Tonkotsu Ramen) 
ที่สดุของความอร่อย “เข้มข้นขัน้เทพ” เพราะมีเอกลกัษณ์อยูท่ี่ความเข้มข้นถึงรสชาติของน า้ซุปทงคตส ึซึง่ก็คือน า้ซุปกระดกูหมู
ที่เคี่ยวจนเป่ือยนานกว่า 16 ชม. ตามสตูรดัง้เดิมชาบยูาขนานแท้ , ชิโอะ ทงคตัส ึราเมน (Shio Tonkatsu Ramen) ที่สดุของ
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ความอร่อย “กลมกลอ่มขัน้เทพ” ได้ผสมผสานความอร่อยของสว่นผสมชัน้เยี่ยมเอาไว้ในชามเดียว ระหวา่งน า้ซุปกระดกูหมกูบั
เกลือสตูรพิเศษ ที่ได้น ามาเคี่ยวรวมกนัจนได้รสชาติที่กลมกลอ่มนุ่มนวล อร่อย , คตัส ึโอะ ราเมน (Katsu-O-Bushi Ramen) 
ที่สดุของความอร่อย “สขุภาพดีขัน้เทพ”  เพราะมีทีเด็ดอยู่ที่น า้ซุปปลาแห้ง ซึ่งให้คณุค่าทางสารอาหารกบัร่างกาย (คนญ่ีปุ่ น
นิยมกินกนัมาก) อีกทัง้ความหอมของปลาแห้งยงัท าให้มือ้ราเมนของคณุอร่อยมากขึน้ไปอีก, โยรูตง ราเมน (Yoruton Ramen) 
ที่สดุของความอร่อย “หอมขัน้เทพ” ราเมนแท้ๆ น า้ซุปต้องหอม อย่าง โยรูตง ราเมน ที่เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมสบัผดั
เคร่ืองเทศและพริกไทยด า ท าให้ได้ราเมนที่อร่อยครบรสและมีความหอม แตกต่างไม่เหมือนที่อื่นๆ , โชยุ ราเมน (Shoyu 
Ramen) ที่สดุของความอร่อย“ละมนุขัน้เทพ” อีกหนึ่งเมนยูอดฮิตประจ าร้าน มีจุดเด่นอยู่ที่น า้ซุปซอสโชย ุที่มีความเข้มข้น 
อร่อย ละมนุลิน้, ต้มย ากุ้ง ราเมน (Tom Yum Kung Ramen) ที่สดุของความอร่อย “แซ่บขัน้เทพ” ราเมนสตูรเด็ดที่ผสมผสาน
ราเมนสไตล์โตเกียวกบัความแซบ่จดัจ้านแบบไทยๆที่เข้ากนัได้อยา่งลงตวั และเพิ่มความอร่อยจดัเต็มด้วยกุ้งลายเสอื เนือ้แน่น 
ตวัโต นอกจากนี ้ยงัมีท็อปปิง้หลากชนิดที่ให้เลอืกทานคูก่บัราเมน 
 ปัจจบุนัเปิดให้บริการ 17 สาขา  โดย 16 สาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ และ และอีก 1 สาขาอยูท่ี่ ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม ่โดยคาดวา่ในปี 2562 จะขยายสาขาไปตามศนูย์การค้า และแหลง่ธุรกิจตา่งๆ เพื่อให้ทกุคนได้ลิม้ลองราเมนต้น
ต ารับจากญ่ีปุ่ น 
 
 
6) โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery) 
  โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery)  ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดบัซูเปอร์พรีเมี่ยมรายแรกของอเมริกา ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้รสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกนั และลลีาการเสร์ิฟไอศกรีมที่ไม่เหมือนใคร ท าให้ประสบความส าเร็จอย่าง
งดงามสร้างช่ือเสยีงไปทัว่โลก ทางบริษัทฯ ได้น า โคล สโตน ครีมเมอร่ี มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย  เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 
2553 ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ส าหรับปี 2561 นีโ้คล สโตน ครีมเมอร่ี มีสาขารวมทัง้สิน้ 18 สาขา และมีแผนจะขยายสาขา
ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึน้ พร้อมทัง้ ได้วางกลยุทธ์หลายด้าน ทัง้ในการพฒันาแบรนด์ และด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าที่หลากหลายมากขึน้ และอิงกับกระแสในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งความรัก ,
เทศกาลมะมว่ง, เทศกาลกินเจ และเทศกาลคริสต์มาส เฉลิมฉลองปีใหม่ รวมไปถึงการพฒันาสินค้าในแบบที่สามารถเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มากขึน้ ที่จะท าให้การสัง่ไอศกรีมที่โคล สโตน ครีมเมอร่ี ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป  นอกจากนีย้งั มีการ
พฒันาสินค้าในรูปแบบ โคนไอศกรีม (Cone) ,ไอศกรีมซนัเด ( Sundae) ในราคาที่คุ้มค่ากบัผู้บริโภคโดยมุ่งหวงัให้เกิดการ
ทดลองจากกลุม่ลกูค้าใหมท่ี่ยงัไมเ่คยทดลองเข้ามาทดลอง พร้อมกนันีแ้บรนด์ได้จดัท าเมนใูนการแนะน าลกูค้า เพื่อให้ง่ายต่อ
สัง่สนิค้าหน้าตาสนิค้าสวยงามมากยิ่งขึน้ เน้นโชว์ราคาที่ถกูลง แตค่ณุภาพของสนิค้ายงัคงไว้ซึง่มาตรฐานที่ดีเช่นเดิม เพื่อเป็น
การดงึดดูลกูค้า และปรับให้เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจบุนั ขณะเดียวกนั ก็ได้มีการปรับกลยทุธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคมาก
ขึน้เพื่อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจดัการออกบธู (Booth) ในตึกสถานที่ท างาน (Office Buildings) ต่างๆ ที่มีพนกังาน
จ านวนมาก และการออกงานพิเศษตา่งๆ (Special Events) เช่น งานรับปริญญาของมหาวิทยาลยัหลกัๆทัง้ของรัฐ และเอกชน 
เป็นต้น ซึง่กลยทุธ์ทัง้หมดที่กลา่วมานี ้คาดว่าจะสามารถผลกัดนัยอดขาย และท าให้แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี เป็นที่รู้จกั
และช่ืนชอบในรสชาติหลงัเกิดการทดลอง และสามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าให้กบัแบรนด์อย่างมาก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลกูค้า นอกจากนีย้งัเน้นการท าการตลาดผา่น Social Network Marketing  โดยผา่นเพจของแบรนด์เอง รวมถึง Blogger และ 
Influencer ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้กับลกูค้ากลุม่เป้าหมายต่อไป ทัง้นี ้แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอร่ี ได้รับการยอมรับเป็น
อนัดบัท่ี 8 จากการจดัล าดบัของ Food Tracker ในหมวดอาหารทานเลน่ 
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7) เดอะ เทอเรส (The Terrace) 
 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ท าการซือ้ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า “เดอะ เทอเรส” มาบริหารงาน
ภายใต้ CRG ในปี 2553   ซึ่งมีสาขาทัง้สิน้ 6 สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล   โดย CRG  ได้มีการพฒันาแบรนด์ ด้วย
การปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์, โลโก้,  ดีไซน์ร้าน, ยนูิฟอร์ม, เมนรููปเลม่ใหม่ ภายใต้  แนวคิด  “Feel the Greenery” (สมัผสั
ความรู้สกึแหง่โลกสเีขียว)  
 ในปี 2559  แม้ประเทศไทยจะประสบกบัภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทัง้ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจการเมือง และ
สงัคมทัง้ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ  ในส่วนของแบรนด์ The Terrace ยงัคงมีการเติบโตของรายได้จากการ
ให้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมา ในอตัราร้อยละ 1.5 % รวมจ านวนร้านที่บริหาร และเปิดให้บริการรวมทัง้สิน้  18 สาขา   ที่
ให้บริการแบบ Full Service  ตลอดจน มีซุ้มอาหารไทยที่เปิดให้บริการใน Food Loft ภายในห้างเซ็นทรัลชิดลม และ เซน อีก
ทัง้ ยงัมีบริการซุ้มจ าหนา่ย Snack เปิดให้บริการท่ี Aqua Park  สวนน า้ เซ็นทรัล บางนา ด้วยบริการอาหารปรุงสดใหม่ 
 ในปีปัจจบุนั 2562 เดอะเทอเรส ได้ปรับเปลีย่นและพฒันาแบรนด์ให้ตรงคอนเซ็ป เข้าถึงกลุม่ลกูค้าที่ช่ืนชอบอาหาร
ไทย และ ขนมไทย รสชาติไทยแท้  ภายใต้แนวคิด “The Terrace Touch of Thai”สมัผสัมรดกไทยผ่านวฒันธรรมการกิน
อาหารเคร่ืองคาว-หวาน โดยภมูิปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นกวา่ 40 ปี ปัจจบุนัเปิดบริการรวมทัง้สิน้ 15 สาขา 
 เดอะเทอเรส ยงัคงขยายการขายแบบตอ่เนื่องด้วยการเพิ่มช่องทาง Delivery , Aggregator และ Catering  พร้อมทัง้
เน้นย า้การขาย Take Away และ Take Me Home อยา่งตอ่เนื่อง 
 
8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   เปิดตวัแบรนด์  โยชิโนยะ (Yoshinoya)  เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ 
เซ็นทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว  โยชิโนยะ “สดุยอดต้นต าหรับข้าวหน้าเนือ้และข้าวหน้าญ่ีปุ่ น” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้าเนือ้หรือที่
รู้จกักนั “กิวด้ง” ซึง่เป็นข้าวหน้าเนือ้ที่เก่าแก่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ถือก าเนิดขึน้มาในสมยัเมจิ ในปี ค.ศ. 1899 ในปัจจุบนัมี
สาขาทัว่โลกมากกวา่ 1,700 สาขา ใน 11 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่ น, อเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, ไต้หวนั, ฮ่องกง, 
กมัพชูา, มาลาเซีย และประเทศไทย  ในปี 2560,  แบรนด์โยชิโนยะได้รับการยอมรับเป็นอนัดบัที่ 8 จากการจดัล าดบัของ 
Food Tracker ในหมวดอาหารญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัร้านโยชิโนยะเปิดให้บริการ 20 สาขา  โดย 19  สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และอีก 1 สาขาอยูท่ี่ ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ได้มีการน าเสนอเมนตูา่งๆด้วยวตัถดุิบคณุภาพ ทัง้
เนือ้ววัน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา (US Beef)  และวตัถดุิบเกรดพรีเมี่ยม พร้อมเมนแูนะน าที่หลากหลายยิ่งขึน้ เช่น  เมนอูดุ้ง
(Udon) ข้าวแกงกะหร่ี (Curry Rice) เมน ูสกีุน้าเบะ (Suki Nabe)  และ สกีุกิ้มจินาเบะ (Suki Kimji Nabe)   เพื่อตอบสนอง
รสชาติของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการจดัเมนชูุดโปรโมชัน่ต่างๆที่เน้นความคุ้มค่า และเพื่อดึงดดูลกูค้าให้เกิดการทดลอง 
นอกจากนี ้โยชิโนยะได้จดัให้มีการบริการจดัส่งนอกสถานที่ (Delivery Service) เพื่อบริการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ลกูค้ามากขึน้ 

 
9) โอโตยะ (Ootoya) 

โอโตยะเป็นแบรนด์อาหารญ่ีปุ่ นในระดบัพรีเมี่ยมภายใต้แนวคิด Japanese  Home Cooking Style Restaurant 
(อาหารญ่ีปุ่ นสไตล์ โฮมเมด) ที่มีปรัชญาในการด าเนินงาน คือ  เรามุ่งมัน่ที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีสขุภาพจิตและร่างกายที่
สมบูรณ์  แข็งแรง โดยผ่านการน าเสนออาหารและบริการที่ดี เพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและเพื่อการพฒันามนษุยชาติ
สว่นรวม โอโตยะมีสาขาในญ่ีปุ่ นมากกวา่  350 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า  90  สาขา เช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ไต้หวนั จีน อเมริกา ในปี 2561 โอโตยะได้มีการพฒันาเมนหูลกั  (Grand Menu) และเมนตูามฤดกูาล (Seasonal 
Menu) โดยเพิ่มเมนใูหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย แต่ยงัคงรักษามาตรฐานและรสชาติแบบญ่ีปุ่ น  เพื่อตอกย า้ความเป็น
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ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมีความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสือ่สารถึงกลุม่ผู้บริโภคของ
แบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณา  ป้ายโฆษณาดิจิตอล  และโซเชียล มีเดีย 
การท ากิจกรรมร่วมกับพนัธมิตรรายใหญ่ต่าง ๆ อาทิ แคมเปญใหญ่ ร่วมกับ กลุม่ธนาคาร และ เดอะวนั การ์ด เป็นต้น ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าให้กว้างขวางครอบคลมุยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีแผนงานท่ีจะขยายร้านอาหารเพิ่มทัง้ในกรุงเทพและ
เมืองใหญ่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลกูค้ามากขึน้ด้วย  ปัจจุบนัร้านโอโตยะในประเทศไทยมีสาขารวมทัง้หมด 43 สาขา และยงัมีแผน
ขยายสาขาบริการสง่อาหารถึงบ้าน (Home Delivery) อาหารส าหรับจดัเลีย้ง (Catering) ให้ครอบคลมุทัง้ในเขตกรุงเทพและ
ตา่งจงัหวดัในหวัเมืองใหญ่ให้มากขึน้   
ทัง้นี ้แบรนด์ OOTOYA ได้รับการยอมรับเป็นอันดบัที่ 5 จากการจัดล าดบัของ Food Tracker ในหมวดอาหารญ่ีปุ่ น 
นอกจากนีม้ีอตัราการเติบโตของยอดขายเทียบกบัปีที่แล้ว 9.8% และ อตัราการเติบโตของยอดขายตอ่ร้านเดิม 5.7% 
 
10) เทนยะ (Tenya) 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้
สทิธ์ิแตผู่้ เดียวในการน าแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาบริการผู้บริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี เซ็นทรัล
พลาซา่ บางนา เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2556  เทนยะเป็นผู้น าในตลาดด้านอาหารประเภทข้าวหน้าเทมปรุะ (Tendon) และเป็น
แบรนด์ยอดนิยมอนัดบัหนึง่จากประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมีสาขากวา่ 216 สาขาในโตเกียวและจงัหวดัใกล้เคียง   
จดุเดน่ของเทนยะอยูท่ี่คณุภาพของวตัถดุิบที่คดัสรรมาอยา่งดี  กรรมวิธีการปรุงและการทอดสดใหม ่ท่ีมีมาตรฐาน  นอกจากนี ้
เทนยะ ยงัมีการน าเข้าวตัถดุิบหลกัจากประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อสง่มอบรสชาติแบบต้นต ารับแท้ อาทิ เช่น เส้นอดุ้ง เส้นโซบะ หอย
เชลล์ รวมถึง ซอสทาเระ สตูรลบัจากโตเกียว ท่ีท าให้ข้าวหน้าเทมปรุะของเทนยะอร่อย แตกตา่งเหนือใคร   
เทนยะเป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียว ในเร่ือง “เทนด้ง” หรือข้าวหน้าเทมปรุะ และจากการใช้
วตัถดุิบชัน้เยี่ยม ท าให้เทมปรุะมีความสด กรอบอร่อย ท าให้เทนยะมียอดขายเป็นอันดบั 1 ในประเทศญ่ีปุ่ น ใน segment ของ 
ข้าวหน้าเทมปรุะ  นอกจากนีม้ีอตัราการเติบโตของยอดขายตอ่ร้านเดิม 6.1% 
เทนยะ ประเทศไทย ปัจจบุนัเปิดให้บริการแล้ว 8 สาขา ท่ีเซ็นทรัล พลาซาบางนา, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, สยามสแควร์ วนั
,  เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9, เกตเวย์ เอกมยั, เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า, จามจุรี สแควร์ และจะมี
แผนในการเปิดร้านเพิ่มในปี 2562 อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
 
11)  คัตสึยะ (Katsuya) 

ในปีนี ้ทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ท าการแนะน าแบรนด์อาหารญ่ีปุ่ นใหม่แก่ผู้บริ โภค โดยได้รับ
สทิธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียวส าหรับแบรนด์  “คตัสยึะ”  No.1 ทงคตัส ึและ คตัสด้ึง ยอดนิยมจากประเทศญ่ีปุ่ น คตัสยึะเป็นร้านทงคตัส ึ
/ คตัสด้ึง หมทูอดสไตล์ญ่ีปุ่ น ที่เป็นผู้น าในร้านประเภทบริการดว่นในประเทศญ่ีปุ่ น การันตีด้วยจ านวนมากกว่า 400 สาขาทัว่
ประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลก    

คตัสึยะเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่ สาขาสยามสแควร์ วนั ในเดือนกรกฎาคม 2557  และขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบนัมีทัง้หมด 24 สาขา  (ข้อมลู ธ.ค. 61)  ด้วยกระแสความนิยมอาหารญ่ีปุ่ นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 
15%-20% นัน้ เช่ือวา่ คตัสยึะ จะเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ ทัง้กลุม่นกัเรียน นกัศึกษา วยัท างานตอนต้น และกลุม่
ครอบครัว  โดย คตัสยึะ จะมีจุดเด่นเร่ืองความคุ้มค่า (Value for Money) อิ่มอร่อย ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยวตัถดุิบที่มีคณุภาพ
และกรรมวิธีการผลติที่พิถีพิถนั เพื่อให้เสร์ิฟเมนทูงคตัส,ึ คตัสด้ึง  และข้าวแกงกะหร่ีรสเลิศ ในราคาที่คุ้มค่า และสง่ตรงความ
อร่อยแบบรสชาติแท้ๆจากต้นต ารับประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้มีเมนแูนะน า คือ สลดัเพื่อสขุภาพ เช่น สลดัเห็ดชิตาเกะพนัผกั
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โขม อาหารทานเลน่ยอดนิยม เช่น ชีสซี่ สติ๊ก, เก๊ียวซ่า และที่ส าคญัของหวานน่าลองคือ ไอศกรีมชาเขียวพร้อมท็อฟฟ่ีถัว่แดง  
โดยมีอตัราการเติบโตของยอดขายตอ่ร้านเดิม 4% 

 
2.6 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
CRG ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจ าหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจ านวนมากกว่า 960 แห่ง ท าให้ไม่
สามารถวัดก าลังการผลิตได้โดยตรง ดังนัน้ ก าลังการผลิตรวม จึงขึน้อยู่กับยอดขายหรือปริมาณของลูกค้าที่เข้ามาซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารในแตล่ะปี  
วตัถดุิบและแหลง่ที่มา 
วตัถดุิบในการผลติของ CRG แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
วตัถุดิบที่เป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไก่สด ผกั ผลไม้ มนัฝร่ังแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่แข็ง ชีส  ไส้กรอก ผกัแช่แข็ง 
อาหารทะเลเป็นต้น 
วตัถดุิบอื่น ๆ ได้แก่ แป้ง เคร่ืองเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ น า้ตาล บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 
       ที่มาของวตัถดุิบแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหลง่ด้วยกนั คือ 

1. แหลง่ที่มาภายในประเทศ ได้แก่ ไก่สด ไส้กรอก แป้ง น า้มนัปาล์ม ข้าวสาร ครีมสด ผกั ผลไม้ น า้ตาล สว่นประกอบที่
ใช้แต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 92.2 ของวตัถดุิบ
ทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหลง่ที่มาจากตา่งประเทศโดยน าเข้าจากตา่งประเทศโดยตรง ได้แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มนัฝร่ังแปรรูปแช่แข็ง มนับด 
เนือ้ววัน าเข้า เคร่ืองเทศ เนยแข็ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 7.8 โดยประมาณ 

วตัถดุิบหลกัในการผลติสนิค้าของแตล่ะแบรนด์ มีดงันี ้
1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลกัคือ แป้ง ไขมันส าหรับทอด ฟิลลิ่ง และ ช็อคโกแลตโค้ทติง้ ซึ่งสัง่ซือ้จากผู้ ผลิต

ภายในประเทศ  
2. KFC: มีวตัถดุิบหลกัคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและน า้มนัส าหรับทอด ซึ่งสัง่ซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศหลายราย  

สว่นวตัถดุิบที่ต้องน าเข้าจะประกอบไปด้วย เคร่ืองเทศ และมนัฝร่ังแปรรูปแช่แข็ง ตามสตูรและมาตรฐานเฉพาะของ
KFC 

3. Auntie Anne’s: มีวตัถดุิบหลกัคือแป้งเพรทเซล ซึ่งต้องซือ้ตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกาและบางสว่น
จากผู้ผลติภายในประเทศ 

4. Pepper Lunch: มีวตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ หม ูไก่ ปลาสด ข้าว ซอส สัง่ซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนือ้ววั ปลา 
และเคร่ืองปรุงรสบางประเภทต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ 

5. Cold Stone Creamery: มีวตัถดุิบหลกัคือไอศกรีม ซึ่งสัง่ผลิตจากโรงงานในเครือ(CRGM) โดยวตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลตินัน้ ต้องน าเข้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ในตา่งประเทศบางสว่น เพื่อให้เป็นไปตามสตูรมาตรฐานของแบรนด์ Cold 
Stone Creamery 

6. Chabuton: มีวตัถดุิบหลกัคือ เส้นบะหมี่ และ หมชูาช ูสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศไทย ในสว่นของน า้ซุปสัง่ซือ้หวัเชือ้
จากเจ้าของแฟรนไชส์ในญ่ีปุ่ น 

7. The Terrace: มีวตัถุดิบหลกัคือ ข้าว เนือ้ กุ้ ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผกั และ น า้มนัพืช สัง่ซือ้จากผู้ผลิตหลายรายใน
ประเทศไทย 

8. Yoshinoya: มีวตัถดุิบหลกัคือเนือ้ววัชนิดพิเศษ ซึ่งต้องน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา  สว่นข้าว เนือ้หม ูไก่และผกัชนิด
ตา่งๆสัง่ซือ้จากผู้ผลติภายในประเทศ 
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9. Ootoya: มีวตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ หม ูไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้องน าเข้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ใน
ญ่ีปุ่ น 

10. Tenya: มีวตัถุดิบหลกัคือ  กุ้ ง สัง่ซือ้จากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสสตูรเฉพาะต้องน าเข้าจากผู้ผลิตใน
ญ่ีปุ่ น 

11. Katsuya: มีวตัถดุิบหลกัคือ  หม ูไก่ กุ้ ง สัง่ซือ้จากผู้ผลิตในประเทศไทย ซอสปรุงรสสตูรเฉพาะต้องน าเข้าจากผู้ผลิต
ในญ่ีปุ่ น 

คลงัสนิค้าและการจดัสง่วตัถดุิบ 
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) มีการจดัวางระบบจดัการคลงัสินค้า และการกระจายสินค้าและวตัถดุิบ 

เข้าสูส่าขาต่างๆทัว่ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้รับการ  Audit จาก NSF ซึ่งเป็นสถาบนัที่
ได้รับการยอมรับในระดบัโลก โดยสนิค้าที่ทาง CRG บริหารจดัการดแูล แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. วตัถดุิบทัว่ไปในอณุหภมูิปรกติ (Dry goods) 
2.  วตัถดุิบแช่เย็น (Chilled)  
3. วตัถดุิบแช่แข็ง (Frozen)  
โดยการบริหารจดัการคลงัสินค้าจะประกอบด้วยศนูย์การกระจายสินค้า 2 แห่ง ซึ่งการบริหารการจัดการสินค้านี ้จะถูก

ควบคมุโดยระบบการจดัการคลงัสินค้า  (Warehouse Management System : WMS) เพื่อควบคมุกระบวนการต่างๆ ตัง้แต่
กระบวนการรับสนิค้า (Receiving) การจดัเก็บสนิค้า (Put away) การจดัและการเติมสนิค้า (Picking & Replenishment) เพื่อ
เตรียมการจัดสง่ไปยงัร้านสาขาต่างๆทัว่ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ WMS จะช่วยควบคมุกระบวนการจ่าย
สนิค้าทัง้แบบ FIFO (First in, first out) และ FEFO (First expired, first out) ช่วยในการควบคมุอายสุนิค้า และปริมาณสต็อก
สนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณสนิค้าเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการของร้านสาขาได้ 
ทัง้นีย้งัรวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability System) เมื่อพบสินค้าที่มีปัญหา ให้สามารถเรียกคืนได้อย่าง
ถกูต้อง แมน่ย า และรวดเร็ว 

สว่นระบบการจดัการขนสง่สนิค้า การกระจายสนิค้าและวตัดดุิบเข้าสูส่าขาต่างๆ จะถกูควบคมุโดยระบบการจดัการการ
ขนสง่ (Transportation Management System : TMS) เพื่อบริหารการจดัสง่สินค้าจากต้นทางไปยงัปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่ือถือได้ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าสงูสดุ  โดยระบบจะเลือกใช้ประเภทของรถ 
และขนาดของรถให้เหมาะสมกบัปริมาณสนิค้าและสถานท่ีที่จดัสง่สนิค้าปลายทาง และมีการรีวิว และ optimize เส้นทางการ
จดัสง่เป็นรายไตรมาสเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และมีคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สนิค้าให้ต ่าที่สดุ 

การผลติ 
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) วางขัน้ตอนการผลติอาหาร แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. การผลติ ณ จดุจ าหนา่ย  
2. การผลติจากโรงงานและครัวกลาง เช่น โรงงานผลติไอศกรีม ภายใต้บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
ขัน้ตอนการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนด และการควบคมุคุณภาพในทุกๆ ขัน้ตอนการผลิต

ของผู้ให้สทิธิในแตล่ะแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานให้มีมาตรฐาน ประสทิธิภาพ และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องก้าวทนัตอ่โลก 
และมีระบบควบคมุตรวจสอบคณุภาพในระหวา่งการผลติอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์ที่สง่มอบให้กบัลกูค้าได้
คณุภาพ ปลอดภยั และถึงมือลกูค้าเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้ประเทศ 
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ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและการก าจดัของเสยี 
เร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม CRG  มีนโยบายในการใช้บรรจุภณัฑ์ที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการใช้

บรรจภุณัฑ์ประเภทโฟม ยกเว้นบรรจภุณัฑ์ที่ต้องใช้ เพื่อเก็บความเย็นเทา่นัน้ 
วิธีการก าจัดของเสียหรือวตัถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อน า้ทิง้และถังดกั

ไขมนัก่อนท่ีจะระบายน า้สูท่่อระบายน า้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีว้ตัถดุิบที่เหลือใช้จากการผลิต
บางชนิด เช่น น า้มนัก็จะน ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อน าไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ ต่อไป เช่น สบู่ ไบโอ
ดีเซล โดยมีข้อก าหนดว่า ผู้ ซือ้น า้มนัเก่าจะต้องมีเอกสารตวัจริง รับรองว่าน าน า้มนัเก่าไปขายต่อให้โรงงานใด และ CRG ได้
ตรวจสอบการซือ้-ขายกบัโรงงานปลายทางโดยสุม่ตรวจ 2-3 เดือนตอ่ครัง้จากการขอตรวจเอกสารการซือ้ขายจากโรงงานผู้ซือ้
ปลายทาง เพื่อป้องกนัไมใ่ห้น า้มนัเหลา่นีไ้ปสูต่ลาดผู้บริโภค 

ส าหรับน า้เสยีที่เกิดจากกระบวนการผลติไอศกรีม ที่โรงงาน บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั จะถกูสง่เข้าระบบ
บ าบดัน า้เสียที่ออกแบบโดยใช้วิธีก าจดัแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process แล้วท าการสง่
ตรวจค่ามาตรฐานน า้เสีย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตามมาตรฐานก าหนด โดยบ่อบ าบดัสามารถรับน า้เสียได้ถึง 80 ลกูบาศก์
เมตรตอ่วนั จากนัน้น า้เสยีที่ผา่นกระบวนการบ าบดัแล้ว จะถกูสง่เข้าไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางของนิคมอตุสาหกรรมน
วนครก่อนท่ีจะปลอ่ยลงสูล่ าน า้สาธารณะตอ่ไป 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัดีว่าการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และผลลพัธ์ตาม
เป้าหมายนัน้ ย่อมมีปัจจัยความไม่แน่นอนทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจที่วางแผนไว้ 
บริษัทฯก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลตามหลกั 
COSO ERM ตัง้แตปี่ พ.ศ.2549 และได้มีการพฒันามาใช้หลกัสตูร COSO ERM 2017 ในปัจจบุนั 
 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน 
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

บริษัทฯได้ก าหนดกลยทุธ์ระยะยาวด้านการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งแนวทางสร้างสมดลุย์ทางธุรกิจ มุ่งกระจาย

ความเสีย่งผา่นการขยายธุรกิจ ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่  
1.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ 

ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการลงทนุในประเทศ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ความส าเร็จ

ของการเปิดตวัโครงการ การเปลีย่นแปลงของมลูคา่เงินลงทนุ ภาระผกูพนัตามสญัญา และการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องตลอดจนสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยง

ดงักลา่ว บริษัทฯมีทีมงานเฉพาะกิจด้านการลงทนุซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโครงการลงทนุ ศกึษาความ

เป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียด และวางแผนโครงการร่วมกันกบัฝ่ายขายและการตลาด   ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่าย

ออกแบบและเทคนิค รวมถึงที่ปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านภายนอกหากมีความจ าเป็น 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการการลงทุนในระดบัผู้บริหารเพื่อสอบทานข้อมูลและการวิเคราะห์ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับ

โครงการการลงทุนและขอค าแนะน าการลงทุนจากระดับกรรมการก่อนตัดสินใจลงทุนตามระดับการอนุมัติที่

เหมาะสม 

หลงัจากเปิดตวัโครงการแต่ละโครงการ บริษัทฯจะติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เช่น อตัราการเข้าพกั ราคา

ห้องพกัเฉลีย่ รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ อตัราการเติบโตสาขาเดิม อตัราก าไรและอตัราผลตอบแทนเทียบกบัประมาณ

การและ/หรือเป้าหมาย เพื่อวดัผลส าเร็จจากการลงทนุ จากกระบวนการท างานที่รอบคอบดงักลา่วและปรัชญาการ

ลงทนุท่ีระมดัระวงั ความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศของบริษัทฯจึงถกูจดัการได้เป็นอยา่งดี 
1.1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศ 

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะก้าวสูก่ารเป็นกลุม่โรงแรมของไทยชัน้น าในระดบัสากล บริษัทฯ ได้ขยายกลยทุธ์การลงทนุไปยงั

ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มหาสมทุรอินเดียและตะวนัออกกลาง ซึ่งรวมถึงเมืองหน้าด่าน

การทอ่งเที่ยวบางแหง่ที่ส าคญั เพื่อสง่เสริมธุรกิจในปัจจบุนัและสร้างการเติบโตในระยะยาว ในปัจจุบนั บริษัทฯ เป็น

เจ้าของและบริหารโรงแรม 2 แหง่ในประเทศมลัดีฟส์ ได้แก่ เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ และ 

เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติมในประเทศมลัดีฟส์

โดยการลงทนุในสทิธิการเช่าลากนูซึง่มีแผนพฒันารีสอร์ทระดบัอพัสเกล 2 แห่งรวม 310 ห้องในเฟสแรก นอกจากนี ้
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บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการแรกในเมืองดไูบ และพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในประเทศ

อื่นๆท่ีนา่สนใจ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเวียดนาม 

นอกเหนือจากกระบวนการท างานท่ีรอบคอบตามที่ได้กลา่วไปแล้วส าหรับการลงทนุในประเทศ บริษัทฯ ยงัค านึงถึง

ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอตุสาหกรรม สภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม 

ระบบภาษีอากร กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

นอกจากนี ้บริษัท ยงัได้ร่วมทุนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้เชิงลกึในพืน้ที่ และประสบการณ์ที่กว้างขวาง เพื่อ

ร่วมกนัพฒันาธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจตา่งประเทศ โรงแรม เซ็นทารา เดียรา ไอส์แลนด์ ดไูบ 

ที่จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 เป็นตวัอย่างของการร่วมทุนกับผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในเมืองดูไบ 

มาตรการการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วสามารถลดความเสีย่งจากการลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทฯ 
1.1.3 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึน้  

ธุรกิจโรงแรม 
เนื่องจ านวนนกัเดินทางทัว่โลกที่นิยมการทอ่งเที่ยวมีจ านวนเพิ่มขึน้ทกุปี จึงท าให้มีผู้สนใจลงทนุในธุรกิจโรงแรมเพิ่ม

มากขึน้เพื่อได้รับสว่นแบง่ทางการตลาดจากแนวโน้มดงักลา่ว ซึง่สง่ผลให้การแขง่ขนัทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ นอกจากนี ้

อุตสาหกรรมโรงแรมยังอาจได้รับผลกระทบจาก ทางเลือกในการหาที่พักใหม่ๆ ได้แก่ แอร์บีเอ็นบี  และธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องชดุ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม หรือบ้านพกัตากอากาศ ที่น าเอาที่พกัดงักลา่วมาจดัสรรเวลา

เข้าใช้ที่พกัให้แก่ลกูค้าที่สมคัรเป็นสมาชิกในระบบ (Timeshare) รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการส ารองห้องพกัทางออนไลน์ 

(Online Travel Agency) เช่น อโกด้า, เอ็กซ์พีเดีย, และบุ๊คกิง้ดอทคอม เป็นต้น  

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการประกอบธุรกิจโรงแรมให้บรรลเุป้าหมายที่ยัง่ยืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพฒันาและรักษา

คณุภาพของสภาพทรัพย์สนิและการให้บริการ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่แขกและลกูค้า รวมถึงได้รับความเช่ือถือ

และไว้วางใจสงัคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกลยุทธ์การสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าใน

รูปแบบต่างๆ ได้แก่บตัรสมาชิกเซ็นทาราพริวิเลจคลบั และบตัรสมาชิกเซ็นทาราเดอะวนัการ์ด  ควบคู่ไปกับการ

ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างแบรนด์ให้เป็นรู้จกัอยา่งกว้างขวางและไว้ใจในระยะยาว 
ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแขง่ขนัสงูและนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขึน้  ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงต้องมี

การพฒันาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองประเภทอาหาร รสชาติ หรือการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทาน

อาหาร ให้กับผู้บริโภค และ กอปรกับเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนแรกเร่ิมในการประกอบการไม่สงูมากนัก ท าให้เป็น

ปัจจัยดึงดูดให้ผู้ ประกอบการรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย เข้ามาร่วมแข่งขัน รวมถึงกระตุ้ น

ผู้ประกอบการรายเดิมให้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารชัน้น าของประเทศมาก

ว่า 40 ปี ได้ตระหนกัถึงเร่ืองนีแ้ละวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้น าของธุรกิจอาหาร โดยการปรับปรุงพฒันา

สินค้าเดิมและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัมีการปรับรูปแบบของสาขาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถขยาย

สาขาเข้าไปยงัพืน้ท่ีที่หลากหลายได้มากยิ่งขึน้ ตลอดไปจนถึงการศกึษาความต้องการของลกูค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าในยคุปัจจุบนั และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายช่อง

ทางการจ าหนา่ยโดยเน้นช่องทางการจดัสง่ถึงบ้าน (delivery) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคใน

ยคุปัจจบุนั ซึง่นอกเหนือจากการรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วยงันิยมสัง่อาหารรับประทานในบ้านเพิ่มขึน้อีกด้วย 
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โดยทางบริษัทฯ ได้มีช่องทางการจดัสง่อาหารผ่านเบอร์โทรศพัท์ของบริษัทฯ โดยตรง และมีการร่วมมือกับผู้จัดส่ง

อาหารรายอื่นๆ ในการสง่อาหาร ได้แก่ Grab, Lineman, Food Panda  เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีแผนที่จะ

เพิ่มความหลากหลายของประเภทของร้านอาหารให้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศอีก

ด้วย  
1.1.4 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจจดัการโรงแรมทัง้ในและต่างประเทศตามแผนระยะยาว  จึงอาจมีความเสี่ยงอนั

เกิดจากการบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนด หรือไม่ต่ออายุสญัญาหลงัจากหมดอายุสญัญาเดิม หรือยอมต่ออายุ

สญัญาแต่ภายใต้เง่ือนไขใหม่ที่ด้อยกว่าเดิมในมุมของบริษัทฯ ในกรณีที่เจ้าของโรงแรมที่รับบริหารมีการบอกเลิก

สญัญาก่อนก าหนด บริษัทฯมีสทิธิที่จะได้รับคา่ธรรมเนียมการยกเลกิสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯคาดวา่ความเสีย่งดงักลา่ว

เหลา่นีม้ิได้สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่รายได้โดยรวมของบริษัทฯ  เพื่อเป็นการลดโอกาส และผลกระทบเชิงลบ

ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯได้มีการทบทวนกลยทุธ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการ การขายและการตลาด การ

ปฏิบตัิการ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่และ

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัเจ้าของโรงแรมที่เข้ารับบริหาร 
1.1.5 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางการเมือง   

ผลการด าเนินงานและแผนพฒันาของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได้หลาย

ประการ  เช่น  สถานการณ์เศรษฐกิจโลก (สงครามการค้า จีน สหรัฐ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน  เบร็กซิท  และ

วิกฤติเงินรูเบิลรัสเซีย)  การบริโภคภายในประเทศที่อ่อนตวัและความไม่มัน่คงทางการเมือง บริษัทฯใช้มาตรการใน

การลดความเสีย่งตา่งๆ เพื่อลดผลกระทบที่ไมพ่งึประสงค์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงมาตรการ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 เพิ่มประสทิธิภาพช่องทางการขาย และสดัสว่นการขาย ส าหรับทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร  

 สร้างความแข็งแกร่งให้กบัการด าเนินงานและระบบปฏิบตัิการ และสร้างความหลากหลายให้กบั     แบรนด์เพื่อ

ครอบคลมุตลาดที่มีศกัยภาพ 

 การเติบโตของธุรกิจแบบ Asset Light ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียม เช่น สญัญาบริหารโรงแรม และAsset Right 

โดยเลอืกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงการขยายธุรกิจให้ครอบคลมุประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) มหาสมทุรอินเดียและตะวนัออกกลาง เพื่อกระจายความเสีย่ง 

 จดัท านโยบายการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP) ส าหรับ

องค์กรโดยรวมทัง้หมด และระดบัแผนก  แผนงานทัง้หมดจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ มีการก าหนด

ระบบส ารองข้อมลูที่จ าเป็น และเตรียมการประกนัภยัที่เหมาะสม  
1.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

เหตกุารณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศรวมถึงอณุหภมูิที่สงูขึน้ ความไม่แน่นอนของฤดกูาล 

การเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงและบ่อยครัง้มาก เช่น คลื่นความร้อน ภยัแล้ง น า้ท่วม และพายุ  ภูมิอากาศโลกก าลงั

เปลีย่นแปลง และจะยงัคงเปลีย่นแปลงตอ่ไปในลกัษณะที่สามารถสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจอาหารของบริษัทฯ  เช่น ฤดรู้อนที่ผิดปกติในทวีปยโุรปเหนือในปี พ.ศ. 2561 สง่ผลกระทบต่อการเดินทาง
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ระยะไกลของชาวยโุรป ไปยงัประเทศในแถบเอเชีย บริษัทฯติดตามความเสี่ยงนีอ้ย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบ

ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ และได้ก าหนดนโยบายการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และแผนความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ(BCP)  ส าหรับทัง้องค์กรโดยรวม และระดบัแผนก นอกจากนีแ้ผนดงักลา่วจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

ก าหนดระบบส ารองข้อมลูที่จ าเป็น และจดัการประกนัภยัที่เหมาะสม 
1.1.7 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถได้มาซึ่งที่ตัง้ที่พึงประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

ส าหรับธุรกิจโรงแรม มากกวา่ 50% ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมเป็นรายได้ที่มาจากโรงแรมที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่เช่า ใน

ปี พ.ศ. 2562 ระยะเวลาการเช่าของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา่หวัหิน  ซึ่งมีสดัสว่นรายได้คิดเป็น

ประมาณ 7% ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมจะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในกรณีนี ้บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะต่อ

อายุสญัญาเช่าด้วยอตัราค่าเช่าตามที่ตกลงร่วมกนั ในขณะนี ้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจากบัเจ้าของที่ดินใน

รายละเอียดของข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าฉบบัใหมแ่ละยงัคงด าเนินธุรกิจโรงแรมตามปกติ เพื่อลดความ

เสีย่งนี ้บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดภายใต้สญัญาเช่าและปฏิบตัิตวัเป็นผู้ เช่าที่ดี 

จากการแขง่ขนัในธุรกิจร้านอาหารที่มีความรุนแรง และท าเลที่ดีถือได้ว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัอย่างมากในการด าเนิน

ธุรกิจร้านอาหาร ท าให้การเข้าชิงพืน้ที่เช่าในห้างสรรพสินค้า รวมถึงพืน้ที่ในท าเลที่ดีในลกัษณะอื่นๆ ซึ่งมีจ านวนที่

จ ากดันัน้สามารถท าได้ยากและมีความท้าทายมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้มาซึ่งพืน้ที่เช่าใหม่

หรือบริษัทฯอาจจะไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ที่นัน้ตามเง่ือนไขเดิมได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ

กบัผู้ประกอบการพืน้ท่ีเช่าหลายรายทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร

ชัน้น าของประเทศและมีสนิค้าและบริการท่ีเป็นท่ีนิยมและต้องการของผู้บริโภคซึง่ช่วยดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ

ในห้างสรรพสนิค้า หรือศนูย์การค้าต่างๆ ได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ให้เช่ามานาน มีประวตัิการ

ช าระคา่เช่าที่ดี ปฏิบตัิตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไมเ่คยมีปัญหากบัผู้ให้เช่า รวมทัง้ได้รับการตอ่สญัญาเช่ามาโดย

ตลอด บริษัทฯจึงเห็นวา่ความเสีย่งดงักลา่วจึงไมม่ีผลกระทบที่เป็นสาระส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
1.1.8 ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ 

สญัญาแฟรนไชส์ที่บริษัทได้ร่วมท าสญัญากับผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์นัน้จะมีระยะเวลาระหว่าง 10 – 20 ปี โดยหาก

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญา จะสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถด าเนินธุรกิจในแบรนด์นัน้ๆ ได้ อยา่งไรก็ตามในการ

คดัเลือกผู้ รับสิทธิแฟรนไชส์ (franchisee) ของผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ (franchisor) นัน้ โดยหลกัแล้วจะพิจารณาจาก

ความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้ รับสิทธิแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ช่ือเสียง ผลการด าเนินงานในอดีต 

ฯลฯ เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ว่าจะสามารถน าพาแบรนด์ของตนให้ประสบความส าเร็จได้ 

ซึง่ในการพิจารณาต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ก็อ้างถึงหลกัการดงักลา่วเช่นเดียวกนั  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์ได้เป็นอยา่งดี ซึง่พิสจูน์ได้จากการท่ีบริษัทฯ ได้บริหารงาน

แบรนด์ต่างๆ ที่ได้รับมาจนประสบความส าเร็จและกลายเป็นผู้น าตลาดในกลุม่ธุรกิจอาหารในประเทศไทย รวมทัง้

บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจภายใต้การหารือกบัผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์อยา่งเคร่งครัด จึงมัน่ใจได้วา่สนิค้าของผู้ ให้สิทธิแฟรน

ไชส์ที่ไปถึงมือผู้บริโภคนัน้จะมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ก าหนดไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมา

ข้างต้น บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่วา่ บริษัทฯ มีโอกาสเป็นอยา่งมากที่จะได้รับการตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ นอกจากนีบ้ริษัท

ฯยงัมีแผนท่ีจะเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ  ท่ีเป็นของตวัเองอีกด้วยในอนาคต  
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1.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ซึ่งในการที่จะบรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว บริษัทฯ มีความเสีย่งด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้
1. 2.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

บริษัทฯ มีการติดตามสภาพคลอ่งของกิจการอย่างใกล้ชิด และบริหารสภาพคลอ่งทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว ณ 

วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.9 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 เพื่อ

รองรับแผนการเติบโตผ่านทางการลงทุน และการพัฒนาโครงการใหม่ในระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่

เหมาะสม บริษัทฯได้ก าหนดขอบเขตภายในส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิท่ีส าคญั เช่น อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้

ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น ไมค่วรเกิน 1.5 เทา่ ซึง่ต ่ากวา่ระดบัท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้และเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ที่ 

2.0 เท่า  บริษัทฯยงักระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของแหลง่เงินทุนทัง้ในรูปของเคร่ืองมือทางการเงิน และ

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯมียอดสนิเช่ือคงค้างรวม 7 ธนาคารและมีก าหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้

ที่กระจายตวัเป็นอยา่งดี 

นอกจากนี ้บริษัทฯมีการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ ประเมินสถานะกระแสเงิน
สด และให้มัน่ใจวา่มีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ และการลงทนุขยายกิจการ 

1.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงนิต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  
บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการรับบริหารโรงแรมใน

ตา่งประเทศ เงินปันผลรับจากโรงแรมในต่างประเทศ และรายได้จากผู้แทนบริษัทน าเที่ยวในประเทศอื่นๆ ซึ่งรายได้

ดงักล่าวผนัแปรตามอตัราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายจ่ายบางประเภทเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ เช่น ค่าแฟรนไชส์บริการส าหรับร้านอาหารบริการด่วน และการช าระเงินส าหรับวตัถุดิบอาหารบาง

รายการท่ีซือ้จากผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยในตา่งประเทศ โดยทัว่ไป บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ใช้ความพยายามอย่าง

ดีที่สดุในการหกักลบยอดสทุธิที่เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เพื่อลดกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของ

สกุลเงินต่างประเทศ และในกรณีของธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดอตัราค่าห้องพกัของตนไว้โดยใช้สกุลเงิน

บาทเป็นหลกัส าหรับโรงแรมในประเทศไทย  

ในการด าเนินการขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยงัตลาดต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่กิจการต่างประเทศใช้ในการประกอบธุรกิจ ทัง้นีใ้นการลงทนุดงักลา่วบริษัทฯ จะกู้ยืมใน

สกลุเงินเดียวกบักระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับจากด าเนินงานของกิจการตา่งประเทศนัน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทัง้บริษัทฯ ยังคงได้ติดตามความ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในสกลุเงินท่ีส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง และบริษัทฯ เตรียมการที่จะใช้มาตรการจดัการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนอย่างรุนแรง ด้วยการปรับกระบวนการท างาน และ /หรือ การใช้

เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเสีย่งในกรณีที่จ าเป็น 
1.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  

เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ บริษัทฯได้ใช้ประโยชน์จากทัง้หุ้นกู้ ในตลาดทนุ และเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงที่ท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างทางการเงินในภาวะดอกเบีย้ที่คอ่นข้างต ่า โดย ณ 



   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 2.1 (3) ปัจจบัความเสีย่ง หน้าที่ 6 

วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  บริษัทฯมีสดัสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้แบบคงที่ อยู่มากกว่า 75% ของหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ทัง้หมด ซึง่เป็นการบริหารจดัการเพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  
1.3  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

1.3.1 ความเสี่ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะและมีทัศนคติเชิงบวก 
ณ  30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารที่เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 40 โรงแรม (7,716 ห้อง) และ

มีจ านวนสาขาของธุรกิจอาหารทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัรวม 1,007 สาขา ซึ่งต้องใช้บคุลากรฝ่ายปฏิบตัิการ

จ านวนมากในการให้บริการลกูค้า หากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหาพนกังานใหมเ่พื่อรองรับการขยายธุรกิจหรือทดแทน

พนักงานที่ลาออกได้อย่างเพียงพอและทันเวลาแล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยในสว่นของการหาบคุลากรนัน้ บริษัทฯ มีช่องทาง

ต่างๆ ที่เอือ้ต่อการรับสมัครพนักงานไม่ว่าจะเป็น การประกาศรับสมัครพนักงานที่สาขา การจัดโปรแกรมเพื่อน

แนะน าเพื่อน เพื่อให้พนกังานในบริษัทฯชกัชวนเพื่อนหรือคนที่รู้จกัมาร่วมท างานกบับริษัทฯ และการเข้าท าสญัญา

ทวิภาคีกับสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ส าหรับการดูแลรักษาบคุลากรไว้กับบริษัทฯ นัน้ นอกจากค่าตอบแทน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้กับพนักงานในอัตราที่สามารถแข่งขันกับอัตราในตลาด

โดยทัว่ไปแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนการอบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างชดัเจน และเปิด

โอกาสให้พนกังานได้แสดงความสามารถเพื่อสนบัสนนุผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ได้ท าการเลื่อนต าแหน่ง

เพื่อรับผิดชอบในหน้าที่ที่สงูขึน้อีกด้วย นอกจากนีว้ฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ นัน้คือการดูแลเอาใจใส่บุคลากร

เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนัซึง่เป็นสิง่ส าคญัที่สามารถรักษาพนกังานให้คงอยูก่บับริษัทฯ ได้อยา่งยาวนาน 
1.3.2 ความเสี่ยงในการบริหารข้อมูลสารสนเทศและภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

การพฒันาขีดความสามารถในการให้บริการในอนาคต จ าเป็นจะต้องอาศยัเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงกลุม่

ผู้ บริโภคผ่านช่องทางต่างๆอย่างรวดเร็ว และครบถ้วน รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  แต่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจน ามาซึง่ความเสีย่งเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่ซบัซ้อนเพิ่มมากขึน้

ด้วยเช่นกนั 

บริษัทฯให้ความส าคญักบัข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าคญัในการพฒันาธุรกิจ บริษัทฯและ

บริษัทในเครือจึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัและบริหารความเสี่ยงจากการอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งทัง้นีอ้าจเป็น

การกระท าของกลุม่อาชญากรซึ่งปัจจุบนัมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ หรืออาจเป็นการกระท าของพนกังานของบริษัทเอง  

บริษัทฯได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Committee) และก าหนดโครงสร้างการ

จดัการข้อมลูและเอกสารส าคญั ตลอดจนการก าหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอ านาจหรือผู้ เก่ียวข้องในการเข้าถึงข้อมลูหรือ

เอกสาร นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯยงัได้ลงทนุในระบบปฏิบตัิการใหมท่ี่ให้บริการโดยบริษัทซอฟต์แวร์ชัน้น าที่มีช่ือเสยีง

ในอตุสาหกรรมโรงแรม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทนัสมยั และสามารถรับมือกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบ

ตา่งๆ 
1.3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท าให้ธุรกิจโรงแรมในรูปแบบเดิม ถกูแทรกแซงด้วยกระบวนการ และการด าเนินของ

ธุรกิจรูปแบบใหม่ซึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (ดิสรัปชั่น) เช่น  บริษัทผู้ ให้บริการส ารองห้องพกัทาง
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ออนไลน์ (Online Travel Agency) ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบตวัเลือกที่หลากหลายส าหรับที่พกั ด้วย

บนัทึกประสบการณ์ส่วนตวัที่ถูกเขียนขึน้อย่างอิสระ ดงันัน้เพื่อที่จะรักษาลูกค้าและความสามารถในการแข่งขัน  

บริษัทฯจ าเป็นต้องพฒันาช่องทางออนไลน์ใช้งานร่วมกบัระบบปฏิบตัิการท่ีทนัสมยัเพื่อช่วยให้ได้ข้อมลูที่ดีขึน้ในการ

ตดัสนิใจทางธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้ลงทนุในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ของโรงแรมในเครือเซ็น

ทารา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการโรงแรม ระบบการส ารองห้องพกัส่วนกลาง และระบบการบริหาร

รายได้  โดยมีการวางแผนท่ีจะใช้ระบบใหม่ดงักลา่วกบัโรงแรมทัง้หมดภายในสิน้ปี พ.ศ. 2562  นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 

2562  นี ้บริษัทฯจะมีการพฒันาเว็บไซต์ใหม่ของโรงแรมเซ็นทาราเพื่อสร้างประสบการณ์ทางดิจิทลัให้แก่แขกและ

ลกูค้า ทัง้ในรูปแบบการเข้าถึงโดยคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ และแอพพลิเคชั่น เพื่อสนบัสนุนการเติบโตอย่าง

ตอ่เนื่องในธุรกิจออนไลน์  

ส าหรับธุรกิจอาหาร จากแนวโน้มดิสรัปชัน่ในการจดัสง่อาหารและบริการจากผู้ ให้บริการจดัสง่อาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ บริษัทฯได้ท างานอยา่งใกล้ชิดกบัผู้ให้บริการจดัสง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และอยู่ระหว่างการพฒันา

ระบบสัง่อาหารออนไลน์และการจดัสง่ของบริษัทฯเองพร้อมทัง้ระบบ พอยท์ ออฟ เซลล์ ใหม่ 
1.3.4 ความเสี่ยงของการไม่ต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา 

สญัญาแฟรนไชส์ที่บริษัทได้ร่วมท าสญัญากับผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์นัน้จะมีระยะเวลาระหว่าง 10 – 20 ปี โดยหาก

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญา จะสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถด าเนินธุรกิจในแบรนด์นัน้ๆ ได้ อยา่งไรก็ตามในการ

คดัเลือกผู้ รับสิทธิแฟรนไชส์ (franchisee) ของผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ (franchisor) นัน้ โดยหลกัแล้วจะพิจารณาจาก

ความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้ รับสิทธิแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ช่ือเสียง ผลการด าเนินงานในอดีต 

ฯลฯ เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ว่าจะสามารถน าพาแบรนด์ของตนให้ประสบความส าเร็จได้ 

ซึง่ในการพิจารณาต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ก็อ้างถึงหลกัการดงักลา่วเช่นเดียวกนั  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์ได้เป็นอยา่งดี ซึง่พิสจูน์ได้จากการท่ีบริษัทฯ ได้บริหารงาน

แบรนด์ต่างๆ ที่ได้รับมาจนประสบความส าเร็จและกลายเป็นผู้น าตลาดในกลุม่ธุรกิจอาหารในประเทศไทย รวมทัง้

บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจภายใต้การหารือกบัผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์อยา่งเคร่งครัด จึงมัน่ใจได้วา่สนิค้าของผู้ ให้สิทธิแฟรน

ไชส์ที่ไปถึงมือผู้บริโภคนัน้จะมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ก าหนดไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมา

ข้างต้น บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่วา่ บริษัทฯ มีโอกาสเป็นอยา่งมากที่จะได้รับการตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ นอกจากนีบ้ริษัท

ฯยงัมีแผนท่ีจะเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ  ท่ีเป็นของตวัเองอีกด้วยในอนาคต  
1.3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ราคาของวตัถดุิบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

อากาศ ปัญหาด้านแรงงาน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสตัว์หรือพืช ฯลฯ  หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการกับ

ความเสี่ยงในเร่ืองนี ้อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั บริษัทฯ ได้ด าเนินการ

วางแผนในการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วเพื่อควบคมุต้นทนุวตัถดุิบให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เนื่อง ซึง่ได้แก ่

การวางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าตามแผนการขายประจ าปีของบริษัทฯ การจดักลุม่ประเภทของวตัถดุิบและ

จดัซือ้วตัถดุิบแต่ละประเภทให้สามารถใช้ได้กบัหลายๆ แบรนด์ เพื่อเพิ่มปริมาณการซือ้และสามารถเพิ่มอ านาจใน

การตอ่รองในด้านราคาได้ นอกจากนีย้งัมีการท าสญัญาซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ากบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหนา่ยหนา่ยทีบ่ริษัท

ฯเช่ือถือโดยมีการระบเุก่ียวกบัราคา ปริมาณที่ซือ้ขาย และก าหนดเวลาการสง่มอบในสญัญาไว้อยา่งชดัเจน 
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1.3.6 ความเสี่ยงจากการแพร่ของโรคระบาดในพืชหรือสัตว์ 
การแพร่ของโรคระบาดในพืชหรือสตัว์ ถือได้วา่เป็นปัจจยัเสีย่งที่บริษัทฯ ควบคมุได้ยาก โดยหากเกิดการระบาดของ

โรคดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่ใจของผู้บริโภคและมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงมีขัน้ตอน

ในการคดัเลอืกผู้ผลติเพื่อซือ้วตัถดุิบอยา่งเข้มงวด โดยวตัถดุิบทกุชิน้จะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตและการขนสง่ที่ได้

มาตรฐาน และได้รับใบรับรองการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในการคัดเลือกดังกล่าว บริษัทฯ ได้

ด าเนินการคดัเลอืกร่วมกบัผู้ให้สทิธิ แฟรนไชส์ด้วย เพื่อความมัน่ใจวา่วตัถดุิบที่น ามาใช้ในกิจการของบริษัทฯ นัน้จะ

มีคณุภาพท่ีดี สะอาด ปลอดภยั ไมม่ีสิง่ปนเปือ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัแฟรนไชส์ทัว่โลก 
1.3.7 ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ 

เนื่องจากภยัธรรมชาติเป็นเหตกุารณ์ที่มนษุย์ไมส่ามารถควบคมุได้ และหากเกิดขึน้แล้ว จะสง่ผลท าให้สาขาที่ได้รับ

ผลกระทบไมส่ามารถด าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงภยัพิบตัิธรรมชาติที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึง

ได้วางแผนเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น การวางแผนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเพื่อรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ และการซือ้ประกันภยัเพื่อป้องกันความ

เสยีหายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้กบัพนกังานและทรัพย์สนิ รวมไปถึงการท าประกนัเพื่อชดเชยรายได้ของบริษัทฯ กรณีที่ต้อง

หยดุกิจการจากภยัพิบตัิอีกด้วย 

 
1.4 ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

1.4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ ครอบคลมุถึงสาเหตุความเสี่ยงเนื่องจาก

ความไม่เข้าใจ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฏหมาย นโยบายต่างๆ ข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ และ

ส านกังาน ก.ล.ต.ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา บริษัทฯ และบริษัทในเครือจึงให้ความส าคญัต่อการด าเนินงาน

อยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดความรับผิดชอบแก่ผู้ เก่ียวข้อง จดัให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานกับตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก.ล.ต.เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับ

กฏเกณฑ์ใหม่ๆ และสือ่สารกบัหนว่ยธุรกิจอยา่งถกูต้องครบถ้วนตามหลกัธรรมาภิบาล 
1.4.2 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ปัญหาคอรัปชัน่ ซึง่เป็นปัญหาเชิงระบบจึงไมส่ามารถพึง่พาองค์กรใดองค์กรหนึง่ แตห่ากต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทกุภาคสว่นในสงัคม 
ด้วยเหตุผลส าคัญนี ้บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งมีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นผู้ขบัเคลือ่นและสอบทานและออกใบรับรองให้เป็นบริษัทท่ีมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตตาม

หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดและมีพนัธกิจที่จะต้องปฏิบตัิจริง  บริษัทฯได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่างๆ 

เก่ียวกบัการกระท าที่เป็นการทจุริต และได้ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นระเบียบที่จะได้มีการบงัคบั

ใช้  นอกจากนีบ้ริษัทได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ซึง่ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการด าเนินงานซึ่งมีรายละเอียดที่

เพียงพอ  ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตจะมีทัง้ประสิทธิผลและ

ประสทิธิภาพ  ตลอดจนจดัให้มีช่องทางการสือ่สารตา่งๆ ท่ีมีความปลอดภยัแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 
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2 ความเสี่ยงทั่วไปของตราสารหนี ้

2.1  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหมายหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี ้ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาฐานะ
การเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมลูที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต
ของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสามารถดกูารจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือประกอบการตดัสนิใจ
ลงทนุได้ ถ้าการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ต ่า แสดงวา่ความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที่ผู้
ลงทุนได้รับควรจะสงูด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สงูของหุ้นกู้ดงักล่าว ผู้ลงทนุควรติดตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้
รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือจากเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ หรือ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

2.2  ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

ราคาตลาดของหุ้นกู้นัน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ อายขุองหุ้นกู้  หรืออปุสงค์
สว่นเกินหรือสว่นขาดของหุ้นกู้  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณีที่มีการซือ้
ขายตราสารก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

2.3  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจาก
การซือ้ขายเปลีย่นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมม่าก ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น าหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดตราสารหนี ้
(BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้า
หลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนี ้

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะไมส่ามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แต่จะถกูจ ากดัให้ขายหรือโอนหุ้ นกู้ ได้
เฉพาะภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เท่านัน้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ากดัการโอนไว้กบั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้จ ากดัการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามค านิยามที่ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ.
5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบบัลงวนัที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 4/2560 เร่ืองการก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลง
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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3. ความเสี่ยงเร่ืองการผิดนัด 

ประวตัิการผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นหรือดอกเบีย้ของตราสารหนี ้หรือผิดนดัช าระหนีเ้งินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

- ไมม่ี - 

ประวตัิการผิดเง่ือนไขในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิในช่วงปี 2559-2561 

- ไมม่ี - 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิท่ีส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

1. ที่ดิน  
1.1 ที่ดินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 
บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานที่ตัง้ 

 
ประเภท / ขนาด 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั 

(มหาชน) 
อ าเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

ที่ดินขนาด  42 ไร่ เจ้าของ 
 

ด าเนินกิจการโรงแรม    775.0 - 

2. บริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จ ากดั อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
ต าบลกะรน 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

 
ต าบลฉลอง (ราไวย์) 

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที่ดินขนาด  24 ไร่ 
 
 

ที่ดินขนาด  41 ไร่ 
 
 
 

ที่ดินขนาด 3 ไร่ 

เจ้าของ 
 
 

เจ้าของ 
 
 
 

เจ้าของ 

ให้เชา่ระยะยาวแกก่องทนุ
รวม 

 
ด าเนินกิจการโรงแรม 

 
 
 

สร้างเป็นสว่นซกัรีดของ
โรงแรม 

 

7.8 
 
 

302.3 
 
 
 

23.7 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา จ ากดั อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

ที่ดินขนาด  2  ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 54.7 - 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 
จ ากดั 

อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 

ที่ดินขนาด  45 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 4.2 - 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานที่ตัง้ 

 
ประเภท / ขนาด 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

5. บริษัท เซ็นทรัลสมยุวิลเลจ จ ากดั อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ที่ดินขนาด  38 ไร่ 
ที่ดินขนาด  1  ไร่ 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

สร้างเป็นโรงแรม 
สร้างเป็นหอพกัพนกังาน 

53.4 
0.9 

- 
- 

6.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากดั อ าเภอเมอืงภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที่ดินขนาด  14 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 5.4 - 

7. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากดั ต าบลอา่วนาง 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักระบ่ี 

ที่ดินขนาด  43 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.9 - 
 

8.  บริษัท โรงแรมกะรน ภเูก็ต จ ากดั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที่ดินขนาด 30 ไร่ 3 
งาน 3.4 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 155.0 - 
 

9.  บริษัท โรงแรมกะตะ ภเูก็ต จ ากดั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที่ดินขนาด 13 ไร่  เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 236.5 - 

ธุรกิจอาหาร       
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
     

อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธาน ี

ที่ดินขนาด 5 ไร่  1 
งาน 20 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงงาน 
ผลติไอศกรีม 

24.4 - 
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1.2 ที่ดินรอการพัฒนา 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานที่ตัง้ 
 

ประเภท / ขนาด 
 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

1.  บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากดั อ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบ่ี 

ที่ดินขนาด  31 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม 76.5 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จ ากดั อ าเภอเกาะกดู 
จงัหวดัตราด 

ที่ดินขนาด  81 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม 119.2 - 

3.  บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากดั อ าเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

ที่ดินขนาด 4 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันา 81.4 - 

4.  บริษัท เอส.พี. เรียลตี ้พทัยา บีช จ ากดั อ าเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

ที่ดินขนาด 4 ไร่ 1 
งาน 50 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.4                        - 

5.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ้ลนัตา บีช จ ากดั อ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบ่ี 

ที่ดินขนาด 15 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันา 58.7 - 

6.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ้หาดฝร่ัง รีสอร์ท 
จ ากดั 

อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

ที่ดินขนาด 60 ไร่ 3 
งาน 32 ตรว. 

เจ้าของ รอการพฒันา 88.6 - 

 
หมายเหต:ุ มลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน และที่ดินรอการพฒันา ณ 30 มิถนุายน 2562 ไมร่วมการปรับมลูคา่ยตุิธรรมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ 
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2. สิทธิการเช่า 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานที่ตัง้ 
 

ประเภทของ 
การถอืสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 
 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 1,103.7 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 130.2 - 

3. Centara Maldives Pvt. Ltd. 
 

ประเทศมลัดีฟส ์ การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 25.9 - 

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

ประเทศมลัดีฟส ์ การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 47.4 - 

5. บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ ากดั 
 

ต าบลบอ่ผดุ 
อ าเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 69.7 - 

6. Lagoon Assets Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส ์
 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 1.0 - 

7. บริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั ต าบลบอ่ผดุ 
อ าเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี
 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 19.3 - 



                                                                         บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

    สว่นท่ี 2.1 (4) ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 5 

 
บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานที่ตัง้ 

 
ประเภทของ 
การถอืสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 
 

หลายแหง่ 
 

การเช่า 
 

ด าเนินกิจการผลติและ 
จ าหนา่ยไก่ทอด  

“เคเอฟซ”ี 

28.9 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า 
 

ด าเนินการผลติและ 
จ าหนา่ยของวา่ง 
“มิสเตอร์โดนทั” 

2.2 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ด าเนินการผลติและ 
จ าหนา่ยของวา่ง 
“อานตี ้แอนส์” 

2.5 ( 1 ) 

2.  บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จ ากดั 
 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ด าเนินการผลติและ 
จ าหนา่ยอาหารญ่ีปุ่ น  

“โอโตยะ” 

11.4  

 
 

หมายเหต:ุ มลูคา่ตามบญัชีของสทิธิการเช่า ณ 30 มิถนุายน 2562 ไมร่วมการปรับมลูคา่ยตุิธรรมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

อายุการใช้งาน (ปี) 
มูลค่าตามบัญชี   
ณ  30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
ที่ดิน  - 2,410.7 
สว่นปรับปรุงที่ดิน  10 – 25 ปี หรือ 

ตามอายสุญัญาเชา่ 
385.0 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 10 – 50 ปี 9,302.2 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 – 30 ปี 2,341.7 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์
ส านกังาน 

3 – 19 ปี 1,186.6 

เคร่ืองใช้ในการด าเนินงาน - 528.7 
สว่นปรับปรุงสญัญาเช่า 3 – 20 ปี 484.1 
ยานพาหนะ 5 – 10 ปี 66.1 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง - 731.6 
รวม  17,436.7 

 
(1) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ให้ค ามัน่ว่าตราบเท่าที่มีหนีส้ิน (เงินกู้ยืมและโอดี) ค้างช าระอยู่กบัธนาคารจะ

ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าในจ านวนเกินกว่าที่ตกลงตามสญัญา โดย
มิได้รับค ายินยอมจากธนาคาร 

 
บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัคา่ความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เร่ืองการ
รวมธุรกิจ  โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการซือ้เงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ก าหนดได้ ณ วนัที่เกิด
รายการ อนัมีผลท าให้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมลูคา่สทุธิของที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ์  รวมการปรับมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 17,436.7 ล้านบาท และ 17,628.0 ล้านบาท ตามล าดบั 
 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ มีดงันี ้

ทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

มูลค่าตามบัญชี  
 ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  
 ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
อปุกรณ์, อาคาร และสว่น
ปรับปรุงอาคาร 

15 และ 30 ปี 384.8 3,325.0 

 
 
 

 



             บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสทิธิการเช่า มดีงันี ้

ทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

อายุการใช้งาน (ปี) 
มูลค่าตามบัญชี   
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
สทิธิการเชา่ ตามอายสุญัญาเชา่ 1,793.2 

 
ทรัพย์สนิท่ีไมม่ีตวัตนที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอ่ย มดีงันี ้

ทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี   
ณ 30 มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์ 10 ปี 89.0 
คา่สญัญาสทิธิ 10 ปี 52.0 
คา่สทิธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี 10 ปี 303.9 
รวม  444.9 

 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ธุรกิจโรงแรม 
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
1.1 สญัญา เช่าช่วงที่ดินและ/ หรืออาคารสิง่ปลกูสร้าง 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”)  

ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และได้ท าสญัญาเช่าที่ดินและ/ หรืออาคาร
กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย (“การรถไฟ”)  

 ระยะเวลาสญัญา 19 ธนัวาคม 2551 ถึง 18 ธนัวาคม 2571 
 อายสุญัญา 20 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา - 



             บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทท าสญัญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิ
เทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 
ลาดพร้าว) และสว่นปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทัง้ทรัพย์สินครุภณัฑ์ 
กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“ผู้ ให้เช่าช่วง”) โดยบริษัท
จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และค่าเช่า
ส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปี ให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงตลอดอายสุญัญา
เช่า 
ทรัพย์สนิท่ีเช่าที่บริษัทได้ด าเนินการบรูณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง 
แก้ไข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิมตาม
สัญญานี ้ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีที่มีการด าเนินการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี ้บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าตาม
รายการในสญัญาเช่าให้แก่ รฟท. เมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใช้งานในขณะนัน้ 

 การยกเลกิสญัญา เมื่อคูส่ญัญาท าผิดเง่ือนไขของสญัญา 
1.2 สญัญา สญัญาเช่าพืน้ที่  สญัญาซือ้ขายเหมาทรัพย์สิน  และสญัญาให้สิทธิใช้

พืน้ท่ีสว่นกลาง โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทนุในสิทธิการเช่าอาคาร
และศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (“โครงการฯ”) 

 คูส่ญัญา บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั (“ธพส”)  
 ระยะเวลาสญัญา 26 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2581 
 อายสุญัญา 20 ปี 7 เดือน 
 การตอ่อายสุญัญา - 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทในฐานะผู้ ร่วมลงทนุได้รับสทิธิการเช่าพืน้ท่ีโครงการให้สทิธิเอกชน

ร่วม 
  ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“โครงการฯ”) 
จาก ธพส. เพื่อประกอบธุรกิจศนูย์ประชุมและโรงแรม รวมถึงธุรกิจและ
กิจการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องภายใต้เง่ือนไข ข้อก าหนด และขอบเขตใน
สญัญา   

ทัง้นี ้บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนการร่วมลงทนุตลอดอายุสญัญาให้ 
ธพส. โดยช าระงวดเดียวในวนัท่ีลงนามในสญัญา  

ทรัพย์สินหรือสิ่งปลกูสร้างใดๆที่เกิดจากการบ ารุงรักษา บรูณะ พฒันา
สิง่ปลกูสร้างอาคาร พืน้ที่โครงการฯ และทรัพย์สินของโครงการฯ ให้ตก
เป็นกรรมสทิธ์ิของธพส. ทนัทีที่การด าเนินการก่อสร้าง ท าขึน้ใหม ่น ามา
ทดแทน น ามาใช้หรือแก้ไขปรับปรุงเสร็จ 
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 การยกเลกิสญัญา เมื่อคูส่ญัญาท าผิดเง่ือนไขของสญัญา 
1.3 สญัญา Service  Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรับสญัญาปัจจบุนั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา ตอ่อายสุญัญาทกุ 1 ปี 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเก่ียวกับการ

ตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุใน
สญัญา 

 การยกเลกิสญัญา เมื่อมีการท าผิดเง่ือนไขของสญัญา คู่สญัญาสามารถยกเลิกสญัญาได้ 
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

2. บริษัท เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จ ากดั 
 สญัญา เช่าที่ดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สนิของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 คูส่ญัญา การรถไฟแหง่ประเทศไทย (“การรถไฟ”) 
 ระยะเวลาสญัญา 15 มกราคม 2559 ถึง15 พฤษภาคม 2562 
 การตอ่อายสุญัญา สามารถต่อสญัญาออกไปได้โดยอตัโนมตัิอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิที่

จะตอ่อายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 15 ปี โดยผู้ เช่าต้องแจ้งความจ านง
กบัผู้ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 12 เดือนก่อน
วนัหมดอายสุญัญาแตล่ะครัง้ 

 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายคา่เช่าตามจ านวนเงินท่ีระบไุว้ในสญัญาเร่ิมตัง้แตว่นัที ่
15 มกราคม 2559 นอกจากนีบ้ริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
สัญญาโดยน าหนังสือค า้ประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อเป็นการ
ประกนัแก่การรถไฟ  
ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและสิ่ง
ปลกูสร้างที่บริษัทเป็นผู้จดัหาเพิ่มเติมรวมทัง้สว่นที่ติดตัง้เพิ่มให้แก่การ
รถไฟ  

 การยกเลกิสญัญา เมื่อคูส่ญัญาท าผิดเง่ือนไขของสญัญา 
 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 
 สญัญา เช่าช่วงที่ดินและอาคารในสว่นของโรงแรม 
 คูส่ญัญา กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้เช่าช่วง) 
 ระยะเวลาสญัญา 22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธนัวาคม 2575 
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 การตอ่อายสุญัญา ภายใต้เง่ือนไขที่ผู้ ให้เช่าสามารถต่ออายสุญัญาเช่าหลกัออกไปได้ ผู้ ให้
เช่าตกลงให้ผู้ เช่าช่วงต่อสญัญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สญัญาจะเจรจา
เง่ือนไขและราคาที่เหมาะสมของสญัญาดงักล่าวต่อไป เมื่อท าการตก
ลงได้แล้ว ผู้ เช่าช่วงตกลงต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาที่เท่ากัน
หลงัจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้ เช่าช่วงจะต้องลงนามในสญัญาต่อ
อายหุรือสญัญาเช่าใหมภ่ายในปี 2572 

 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทได้ท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเช่า
ลว่งหน้าและคา่เช่ารายปีให้แก่กองทนุตลอดอายขุองสญัญา  

 การยกเลกิสญัญา สญัญายกเลิกเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื่อสญัญาเช่าหลัก
สิน้สดุลง หรือผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญา เมื่อผู้ เช่าช่วงน าทรัพย์สินที่
เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือจ าหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสญัญาเช่าช่วง 
หรือน าไปเป็นหลกัประกนัการช าระหนีใ้ห้แก่บุคคลอื่น โดยผิดเง่ือนไข
ของสญัญา เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เชา่  
 

4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา จ ากดั 
 สญัญา Rental Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั (“CDS”) 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มิถนุายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ส าหรับสญัญาปัจจบุนั 
 อายสุญัญา 30 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา - 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา CDS ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของบริษัท เพื่อใช้ประกอบกิจการ

ศนูย์การค้า โดยมีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท ตลอดอายสุญัญา 
 การยกเลกิสญัญา คูส่ญัญาสามารถยกเลกิสญัญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เมื่อมี

การท าผิดเง่ือนไขของสญัญา 
 

5. บริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 สญัญา เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 
 คูส่ญัญา กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็น

ทารา (“กองทนุรวม”) 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2561 ถึง 25 กนัยายน 2581  
 อายสุญัญา 20 ปี 9 เดือน 
 การตอ่อายสุญัญา - 
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 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทตกลงจะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์หรือด าเนินการอื่นใดกบั
ทรัพย์ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใต้ช่ือโรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์และ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าเว้นแต่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจาก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินที่ระบุในสญัญา
ให้แก่กองทนุรวมภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป  
 
 

  ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา อาคาร สิง่ปลกูสร้างหรือสว่นควบของอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างขึน้ใหม่บนทรัพย์ที่ เช่าตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัท และเมื่อสัญญาสิน้สุดลง บริษัทจะต้องโอน
กรรมสิทธ์ิในอาคาร สิ่งปลกูสร้างหรือสว่นควบของอาคารหรือสิ่งปลกู
สร้างท่ีมีการก่อสร้างขึน้ใหม่บนทรัพย์ท่ีเช่า ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กองทนุรวม 

 การยกเลกิสญัญา เมื่อมีการท าผิดเง่ือนไขของสญัญา คู่สญัญาสามารถยกเลิกสญัญาได้ 
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   
6.  บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จ ากดั  
 สญัญา เช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั สมยุ 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CTW”) 
 ระยะเวลาสญัญา 8 สงิหาคม 2559 ถึง 27 กนัยายน 2586  
 อายสุญัญา 27 ปี 4 เดือน 
 การตอ่อายสุญัญา ภายใต้เง่ือนไขที่ผู้ให้เช่าสามารถต่ออายสุญัญาเช่าหลกัออกไปได้ ผู้ ให้

เช่าตกลงให้ผู้ เช่าช่วงต่อสญัญาเช่าออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่  28 กนัยายน 2586 โดยคู่สญัญาจะต้องท าสญัญาต่อ
อายหุรือสญัญาเช่าช่วงใหม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เสร็จสิน้ภายใน 1 
ปี ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงนี ้ 

 สรุปสาระส าคญัของสญัญา เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซี่ สมุย บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ที่ดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 
ปี 2 เดือน  
ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ให้อาคาร สิ่งปลกูสร้าง
รวมทัง้สว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้างที่มีการก่อสร้างขึน้ใหม่บน
ทรัพย์ท่ีเช่าตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่า 
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 การยกเลกิสญัญา สญัญายกเลิกเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื่อสญัญาเช่าหลกั
สิน้สดุลง หรือผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญา เมื่อผู้ เช่าช่วงน าทรัพย์สนิท่ี
เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือจ าหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสญัญาเช่าช่วง 
หรือผู้ เช่าช่วงไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือผิดค ารับรองที่ให้ใว้ในสญัญา 

   
7. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) 
7.1 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “Mister Donut” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั และ Duskin Co., Ltd. 
 วนัท่ีท าสญัญา 1 เมษายน 2561 
 อายสุญัญา 20  ปี 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา Duskin Co.,Ltd. ให้สทิธิใช้เคร่ืองหมายการค้า ให้ความช่วยเหลอืด้าน

เทคนิคตา่ง ๆ ในการผลิต และจ าหน่ายอาหารประเภทโดนทั ขนมอบ 
และอาหารประ เภทอื่ น  ๆ  สนับสนุนการด า เนินงาน ร้านค้า
ภายในประเทศ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นอตัราร้อยละตามสญัญา 
และไมม่ีข้อตกลงเร่ืองจ านวนสาขาขัน้ต ่าที่ต้องเปิดในแตล่ะปี 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สดุเมื่อบริษัทเลิกกิจการ หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิด
ข้อตกลงในสญัญา  

7.2 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เค เอฟ ซี” 
 สญัญา International Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับบริษัท  ยมั เรสเทอรองส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล  (ประเทศไทย ) จ ากัด (เดิม ช่ือ Tricon 
International (Thailand) Co., Ltd.) 

 วนัท่ีท าสญัญา วนัท่ีเปิดของแตล่ะสาขา 
 อายสุญัญา แต่ละสาขามีอายุสญัญา 10 ปีนบัจากวนัที่เปิดด าเนินกิจการและ

สามารถขอตอ่อายสุญัญาได้อีกคราวละ 10 ปี 

 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัท ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ให้
สิทธิ CRG ใช้เคร่ืองหมายการค้า “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาด
และส่งเสริมการขาย การทดสอบคุณภาพอาหาร และจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน
การพฒันาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้นและเป็น
อตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สดุเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ละเมิดข้อตกลงในสญัญา  
7.3 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม “อานตี ้แอนส์” 
 สญัญา Development Agreement และ Trademark License Agreement 
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 คูส่ญัญา Auntie Anne’s, Inc. กบั บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (ซึ่ง
เป็นผู้ได้รับโอนสทิธิตอ่จาก บริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส์้ จ ากดั) 

 วนัท่ีท าสญัญา 14 พฤษภาคม 2540 
 อายสุญัญา สิน้สดุสญัญาวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2570 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา Auntie Anne’s, Inc. ให้สิทธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 

(ซึ่งเป็นผู้ ได้รับโอนสิทธิต่อจากบริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส์้ จ ากัด ) ให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
และจ าหน่ายขนมอบและเคร่ืองดื่มภายใต้ช่ือ “AUNTIE ANNE’S” 
โดยก าหนดอตัราค่าตอบแทนในอตัราที่ตกลงร่วมกนั และบริษัทต้อง
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ตามสญัญา และมีข้อตกลงเร่ือง
จ านวนสาขาขัน้ต ่าที่ต้องเปิดในแตล่ะปีซึง่ที่ผา่นมาบริษัทสามารถเปิด
สาขาได้สงูกว่าข้อตกลงมาโดยตลอด แต่ทัง้นี ้หากบริษัทไม่สามารถ
เปิดสาขาขัน้ต ่าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถที่จะเจรจากบัเจ้าของสิทธิ
เก่ียวกบัสาเหตแุละมาตรการด าเนินการตอ่ไป 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญาและตาม Development Schedule 

7.4 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เปปเปอร์ ลนัช์” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั กบั SFBI (Asia Pacific) Pte. 

Ltd. 
 วนัท่ีท าสญัญา 27 พฤศจิกายน  2560 
 อายสุญัญา 10  ปี 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ 

กรุ๊ป จ ากัด ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า,ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ต่างๆในการผลิต และ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยก าหนดค่าตอบแทน
เป็น อตัราร้อยละ จากยอดขาย และมีข้อตกลงเร่ืองจ านวนสาขาที่ต้อง
เปิดในแตล่ะปี 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.5 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “ชาบตูง” 
 สญัญา Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั กบั Globeat Japan Inc. 
 วนัท่ีท าสญัญา วนัท่ีเปิดของแตล่ะสาขา 
 อายสุญัญา แต่ละสาขามีอายุสญัญา 10 ปีนบัจากวันที่เปิดด าเนินกิจการและ

สามารถขอตอ่อายสุญัญาได้อีกคราวละ 10 ปี 



             บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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 สรุปสาระส าคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 
ใช้เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลติจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการพฒันาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนใน
ขัน้ต้นและเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.6 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โคล สโตน ครีมเมอร่ี” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั กบั KAHALA FRANCHISE 

CORP.   
 วนัท่ีท าสญัญา 30 ธนัวาคม 2552 
 อายสุญัญา 20 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก  
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา Kahala Franchise Corp ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด ใช้เคร่ืองหมายการค้า องค์ความรู้ และ เคร่ืองมือที่ได้รับการ
พัฒนา เพื่อด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ช่ือ “ Cold 
Stone Creamery” และขายสนิค้าภายใต้ฉลากของผู้ ให้สิทธิในพืน้ที่ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศ เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักลา่ว  บริษัท 
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ตกลงจ่ายคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามที่
ระบุในสญัญา และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุใน
สญัญา 

 เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.7 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เดอะ เทอเรส” 
สญัญา สญัญาจ้างบริหารงาน 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี .ดี.

เอส. จ ากดั 
วนัท่ีท าสญัญา 31 พฤษภาคม 2561 
อายสุญัญา 1 ปี  
สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ รับจ้างบริหารจัดการ 

“ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้กบั บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากดั 
จ านวน 6 สาขา พร้อมทัง้ได้ซือ้ลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า สูตรการ
ผลิต รวมทัง้การบริหารจดัการภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึง
สทิธิในการขยายสาขาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 



             บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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7.8 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โยชิโนยะ” 
สญัญา Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั กบั Globeat Japan Inc. 
วนัท่ีท าสญัญา 13 ธนัวาคม 2553 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้ 10 ปี 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 

ใช้เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลติจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการพฒันาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนใน
ขัน้ต้นและเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.9 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เทนยะ” 
สญัญา Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั กบั Ten Corporation 
วนัท่ีท าสญัญา 1 พฤษภาคม 2556 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา Ten Corporation ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ใช้

เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการพฒันาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนใน
ขัน้ต้นและเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.10 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “คตัสยึะ” 
สญัญา Katsuya Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั และ 

 Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. 
วนัที่ท าสญัญา 1 สงิหาคม 2556 
อายสุญัญา 20 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 20 ปี 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ 

กรุ๊ป จ ากัด ใช้เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคตา่งๆ ในการผลติจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ สนบัสนนุการด าเนินงาน
และให้ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดย
ก าหนดคา่ตอบแทนในขัน้ต้นและเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิใน
แตล่ะปี 



             บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.11 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โอโตยะ” 
สญัญา Master Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ด  จ ากัด กับ Ootoya Holdings 

Co., Ltd. 
วนัท่ีท าสญัญา 31 สงิหาคม 2554 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา Ootoya Holdings Co., Ltd. อนญุาตให้ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่

แนล ฟู้ ด จ ากัด ได้รับสิทธิในการด าเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการค้า และสิทธิในการให้ผู้ รับสิทธิต่อ 
ด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศภายใต้ช่ือ “OOTOYA” เพื่อเป็นการ
ตอบแทนสิทธิดงักลา่วบริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ระบุ
ในสญัญาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา   

เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิน้สุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญา 

7.12 สญัญา Service  Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา ตอ่อายสุญัญาทกุ 1 ปี 
 สรุปสาระส าคญัของสญัญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเก่ียวกับการ

ตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุใน
สญัญา 

 การยกเลกิสญัญา เมื่อมีการท าผิดเง่ือนไขของสญัญา คูส่ญัญาสามารถยกเลกิสญัญาได้ 
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 
นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   
 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคมุร่วมกนั  (ในราคาทนุ) 
ส าหรับธุรกิจโรงแรมมูลค่ารวม 5,560 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร มูลค่า 670 ล้านบาท และลงทุนในกองทนุอสงัหาริมทรัพย์
จ านวน 518 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นเงินลงทนุดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะ
ลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องกนักบับริษัทในลกัษณะที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นเพียงพอที่จะ
เป็นผู้ ร่วมก าหนดนโยบายในบริษัทที่จะลงทนุโดยจะสง่กรรมการเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม
สดัสว่นการถือหุ้น และคาดวา่ในระยะอีก 3 ปี ข้างหน้าบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทนุในธุรกิจโรงแรมมากขึน้ 
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5.ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.1 (6) ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น หน้า 1 
 

 
6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

 
ช่ือบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภตัตาคาร อาหาร และเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212) 
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com 
 
ทนุเรือนหุ้น ณ 30 มิถนุายน 2562 
ทนุจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 
ส านกังานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
สถานท่ีตัง้ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ (02) 769-1234 
โทรสาร (02) 769-1235 
 
ส านกังาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
สถานท่ีตัง้ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ (02) 541-1234 
โทรสาร (02) 541-1087 
 
บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : (02) 009-9000  
โทรสาร :  (02) 009-9991  
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นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : (02) 626-7777 
 

 “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 
(CENTEL203A) 

 “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
(CENTEL218A) 

 “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2559 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 
(CENTEL229A) 

 “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2559 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 
(CENTEL239A) 

 “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2559 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 
(CENTEL269A) 

 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ (ส ำหรับหุ้นกุ้ครัง้นี)้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : (02) 626-7777 
 
ผู้สอบบัญช ี
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  : (02) 264-0777 
โทรสาร   : (02) 264-0790 
 
บริษัทจดัอนัดับเครดติ 
บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั 
ชัน้ 24 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที่ 191 ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  : (02) 231-3011 
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ที่ปรึกษำกฎหมำย (ส ำหรับหุ้นกู้ครัง้นี)้ 
บริษัท ส ำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์ จ ำกัด 
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 26   
เลขที่ 999/9  ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2646-1888, โทรสาร 0-2646-1919 

 
สถำบันกำรเงนิที่ตดิต่อประจ ำ 
1. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 

2. ธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 
333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 1333  

 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากดั (มหาชน) 

เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพ 10900 
โทรศพัท์ 02-544-1835  

 
ข้อมูลส ำคัญอื่น 
ประวตัิผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นหรือดอกเบีย้ของตราสารหนี ้หรือผิดนดัช าระหนีเ้งินกู้ ยืมจ ากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนั การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 3 ปีย้อนหลงั  
-ไมม่ี- 
 
ประวตัิผิดเง่ือนไขในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 3 ปีย้อนหลงั 
-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 2.2 

การจัดการ และก ากับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  
ทนุจดทะเบียน : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุชาระแล้ว : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น 
 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 มีดงันี ้* 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. บริษัท เตียง จิราธิวฒัน์ จ ากดั 67,523,190 5.00 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 63,235,997 4.68 

3. นาย นิติ โอสถานเุคราะห์ 36,129,511 2.68 

4. นาย สทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 31,070,141 2.30 

5. นาย ปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 29,263,374 2.17 

6. นาย ทศ จิราธิวฒัน์ 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. นายพชิยั จิราธิวฒัน์ 21,596,787 1.60 
หมายเหต ุ: กลุม่จิราธิวฒัน์มีการถือหุ้นในบริษัทรวมกนัเป็นสดัสว่นร้อยละ 61.9 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
* รายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
** นายทะเบียนไมส่ามารถแจกแจงรายชื่อผู้ ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อยา่งไรก็ตาม Nominee Account ดงักลา่วไมมี่พฤติการณ์ที่มีอิทธิพลตอ่การ
ก าหนดนโยบายและการจดัการของบริษัทฯ 

 
7.3  ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

หุน้กู้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ที่ยงัไมค่รบกาหนดไถ่ถอนรวม 5 ชดุ คิดเป็นมลูคา่รวม 

ทัง้สิน้ 4,280 ล้านบาท ซงึ ่มีรายละเอียดดงันี ้
 ครัง้ที่ 1/2559  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENT 203A 
วงเงิน    : 800 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 4 ปี 
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วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 30 มีนาคม 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 30 มีนาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.09% ตอ่ปี 
 

 ครัง้ที่ 2/2559  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 
ช่ือยอ่    : CENT 218A 
วงเงิน    : 980 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 5 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 11 สงิหาคม 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 11 สงิหาคม 2564 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.45% ตอ่ปี 
 

 ครัง้ที่ 3/2559  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 
ช่ือยอ่    : CENT 229A 
วงเงิน    : 1,000 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 6 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 29 กนัยายน 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2565 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.78% ตอ่ปี 
 

 ครัง้ที่ 3/2559  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 
ช่ือยอ่    : CENT 239A 
วงเงิน    : 1,000 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 29 กนัยายน 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2566 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.97% ตอ่ปี 
 

 ครัง้ที่ 3/2559  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 
ช่ือยอ่    : CENT 269A 
วงเงิน    : 500 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 10 ปี 
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วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 29 กนัยายน 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2569 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 3.39% ตอ่ปี 

 
ตัว๋แลกเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทไมม่ีตัว๋แลกเงินคงค้าง  
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมี
การขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ 

 
ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

 2557 2558 2559 2560 2561 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.49 0.81 0.71 0.70 0.88 
เงินปันผลตอ่หุ้น (หุ้นสามญั) 0.40 0.50 0.55 0.60 0.65 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (ร้อยละ) 81.63% 61.73% 77.46% 85.71% 73.86% 

(1) อตัราการจา่ยเงินปันผล ค านวณจาก เงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่  
1. คณะกรรมการบริษัท  
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 3 คณะ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2.2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2.3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ทา่น ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุม 

1 นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 3/3 

2 นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 3/3 

3 นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 3/3 
  กรรมการตรวจสอบ 6/6 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 

4 นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระ 3/3 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบลูย์ กรรมการอิสระ 3/3 

 
 กรรมการตรวจสอบ 6/6 

 
 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 
6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 3/3 
7 นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 3/3 
 

 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 

 
 กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 3/3 

8 นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 3/3 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 

  กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 3/3 
9 นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 3/3 

10 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3/3 

  กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 3/3 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์  
นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์  และนายธีระยุทธ  จิราธิวฒัน์ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนั 
  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) 
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) และเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั (Duty of Disclosure) โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2. ก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจ าปีของ
บริษัท โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทันเวลา 

3. พิจารณาอนุมตัิรายการที่ส าคญัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฏหมายและข้อบังคบัของ
บริษัทก าหนดรวมถึงพิจารณาอนมุตัิงบประมาณรายจ่ายลงทนุท่ีมีวงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท 

4. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ รวมทั ง้คุณสมบตัิที่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

5. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

6. กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแต่งตัง้กรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของฝ่าย
จดัการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

7. จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ื อถือได้ ทนัเวลา 
และเทา่เทียมกนั 

8. จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
9. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ

เสีย่งที่ส าคญัได้ 
10. จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื่อช่วยดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัใิห้

เป็นไปตามกฏหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
11. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 
12. จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และสนบัสนนุให้มีการสื่อสารไปสูท่กุคนในบริษัทให้ได้รับ

ทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 
13. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
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14. จดัให้มีกระบวนการที่ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสยั
เก่ียวกับรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

15. จดัให้มีการก าหนดผลการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
16. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ

อยา่งสม ่าเสมอ 
17. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
18. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 
19. ก ากบัดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุคลากรของบริษัท ตลอดจน
สนบัสนนุให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

20. ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล 

21. ก ากับดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษา
ความลบั (Confidentiality) การรักษาความนา่เช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability) รวมทัง้
การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลให้กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยั
ของข้อมลูด้วย 

22. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
23. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัท 
24. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 10 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการบริหารความเสีย่ง และการก ากบัดแูล 
2 นายมาร์คแลนด์ เบลคลอ็ค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3 นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ กรรมการบริหารความเสีย่ง และการก ากบัดแูล 
   รองประธานอาวโุส ฝ่ายการเงินและบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 
4 นางสพุตัรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวโุส ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ 
5 นายแอนดรู แลงสตัน้ รองประธานอาวโุส ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
6 นายเดวิด กู๊ต รองประธาน ฝ่ายปฏิบตักิาร 
7 นายธีระเกียรต ิจิราธิวฒัน์ รองประธาน ฝ่ายจดัซือ้ 
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8 นายโธมสั ธรัสเซล รองประธาน ฝ่ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล 
9 นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก – โจนส์ รองประธาน ฝ่ายออกแบบและเทคนิค 
10 นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์ รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

 
 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้ให้ นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตเ่ดือน มถินุายน 
พ.ศ. 2543 โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 
ก) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  

คา่ตอบแทนกรรมการ:  คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรับกรรมการ 10 คน
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้)   

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  ค่าตอบแทน  

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก าหนด 
บริหารความ

เส่ียง 
(บาท/ปี) 

    ค่าตอบแทน และก ากับดูแล   

1 นายสทุธิเกียรต ิ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 4/4 
   

540,000 
2 นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 4/4 

   
360,000 

3 นายพิสิฐ  กศุลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 4/4 
   

400,000 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
9/9 

  
320,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
2/2 

 
60,000 

4 นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระ 2/4 
   

240,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
5/9 

  
120,000 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบลูย์ กรรมการอิสระ 4/4 
   

360,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
8/9 

  
210,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
1/2 

 
30,000 

6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 4/4 
   

360,000 
7 นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 

   
360,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
2/2 

 
60,000 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
4/4 120,000 

8 นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
   

360,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
2/2 

 
60,000 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
4/4 120,000 

9 นายสทุธิศกัดิ ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
   

360,000 
10 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 4/4 

   
240,000 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
4/4 120,000 

    รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้         4,800,000 
/1  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มติแตง่ตัง้ นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั มีผลวนัที่ 30 เมษายน 2561  
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คา่ตอบแทนผู้บริหาร 10 รายในปี 2561 ซึง่ได้รับเป็นเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทัง้สิน้ 69,089,535 บาท 
 
คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ราย แบง่เป็นดงันี ้

 คา่ตอบแทน (บาท) 
 ปี 2561 
เงินเดือน 57,441,766 
โบนสั 8,716,776 
ผลประโยชน์อื่น 2,930,993 
รวม 69,089,535 

 
ข) เบีย้เลีย้งรบัรองพิเศษ 

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน บริษัทได้ให้เบีย้เลีย้งรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหารของโรงแรม  
แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยในปี 2561 ค่าเบีย้เลีย้งรับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 
478,232 บาท 
 

ค) เงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษัทมีโครงการกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กับพนกังานคนไทยทุกคนที่ท างานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้าเป็นสมาชิก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจะหกัเงินดงักลา่วจากบัญชีเงินเดือนของพนกังานและบริษัทจะจ่าย
สมทบเข้ากองทนุเทา่กบัสว่นเงินสะสมของพนกังานท่ีถกูหกั 

 
อายงุาน % เงินเดือนท่ีสมาชิกจา่ยสมทบ สว่นสมทบของบริษัท 

6 เดือน ถงึ 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกวา่ 5 ปี 10 % 10 % 

 
และในกรณีที่พนกังานสิน้สดุสมาชิกภาพของกองทนุ พนกังานจะได้รับสว่นสมทบ ดงันี ้

อายงุาน สว่นสมทบของพนกังาน สว่นสมทบของบริษัท 
เกินกวา่ 1 ปี  แตไ่มถ่ึง 2 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 25 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกวา่ 2 ปี  แตไ่มถ่ึง 3 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 50 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกวา่ 3 ปี  แตไ่มถ่ึง 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 75 %  +  ดอกเบีย้ 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 100 %  +  ดอกเบีย้ 
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8.5 บุคลากร 
ค่ำตอบแทนและจ ำนวนพนกังำน 
(1) จ านวนพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด

ดงันี ้

บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 30 มิ.ย. 62 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)    
ฝ่ายการเงินและบริหาร 152 149 150 

ฝ่ายขายและการตลาด 131 106 108 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 6 8 10 

ฝ่ายงานโครงการ 12 13 13 

ฝ่ายจดัซือ้ 14 12 13 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 32 36 38 
ฝ่ายตรวจสอบ 13 13 13 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 25 28 29 

ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 318 317 289 
ฝ่ายต้อนรับสว่นหน้า 206 219 213 

ฝ่ายชา่ง 37 37 39 

รวม 946 938 915 

จ านวนพนกังานบริษัทยอ่ย 13,477 14,980 15,894 
รวม 14,423 15,918 16,809 

หมายเหต:ุ จ านวนพนกังานของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป ใช้จ านวน 
 พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกนั  
 
(2) คา่ตอบแทนของพนกังาน 
ในปี 2561 ผลตอบแทนของพนกังานบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ
อื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวม 5,335 ล้านบาท  
 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วงปี 2559 – 30 มิถนุายน 2562 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม  บริษัทย่อย
แหง่หนึง่คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ทกุปีตามจ านวนสาขาที่เปิดใหม ่ดงันี ้

 
  
 
 

หมายเหต:ุ   จ านวนพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกนั 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ณ 30 มิ.ย. 62 

จ านวนสาขา 830 889 956 1,007 

จ านวนพนกังาน* 9,350 9,008 10,472 11,465 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วงปี 2559 – 30 มิถนุายน 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่มีสดัสว่นเป็นนยัส าคญัคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัท โดยมีแผนการพฒันาศกัยภาพของบคุลกรอย่างต่อเนื่องในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง พิจารณา
เลือ่นต าแหนง่งานจากภายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหวา่งบริษัทในเครือตามความสามารถของแตล่ะคน  
 
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และการปรับ
คา่แรงขัน้ต ่าตามกฎหมาย  
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ส่วนที่ 2.3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  
9. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
งบการเงนิ 
(ก) ผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี  

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 สรุปได้ดงันี ้
 งบการเงินส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 สอบทานโดยนายวิชาติ  โลเกศกระวี แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 งบการเงินส าหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนายวิชาติ  โลเกศกระวี แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 งบการเงินส าหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบญัชี จ ากดั 
 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้ สอบบัญชีว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 

ส าหรับปี 2561 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมี
วรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ ซึ่งได้อธิบายถึงรายการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนเก่ียวกบั
การบนัทกึเงินลงทนุท่ีบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ของกลุม่บริษัทไปร่วมลงทนุในการร่วมค้าแห่งหนึ่ง 
รวมถึงเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการดังกล่าว โดยเงินลงทุนและเงินให้กู้ ยืมระยะยาว
ดงักลา่วควรจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในการร่วมค้า เนื่องจากมีการควบคุมร่วมกบัผู้ลงทุน
รายอื่น และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการดงักลา่วที่มีลกัษณะเป็นการลงทนุ 

ส าหรับปี 2560 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
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(ค) สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบการเงินรวม  
งบแสดงฐานะการเงิน  

รายการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 787,508 3.0% 1,281,543 4.8% 701,414 2.8% 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,333,005 5.1% 898,690 3.4% 98,043 0.4% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 750,211 2.9% 863,429 3.3% 860,030 3.4% 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

- - - - 7,464 - 

สนิค้าคงเหลอื 818,179 3.1% 844,819 3.2% 807,076 3.2% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 181,271 0.7% 160,793 0.6% 176,495 0.7% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,870,174 14.8% 4,049,274 15.3% 2,650,522 10.5% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,058 - 902 - 1,177 - 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 528,378 2.0% 533,619 2.0% 526,614 2.1% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 540,766 2.1% 394,125 1.5% 96,929 0.4% 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 384,809 1.5% 392,780 1.5% 408,856 1.6% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 17,436,669 66.8% 17,627,996 66.8% 17,884,382 71.5% 
คา่ความนิยม 314,602 1.2% 314,602 1.2% 314,602 1.3% 
สทิธิการเชา่ 1,793,196 6.9% 1,941,087 7.3% 2,103,218 8.4% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 444,890 1.7% 436,013 1.6% 389,282 1.6% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 81,302 0.3% 86,445 0.3% 83,185 0.3% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 697,315 2.7% 670,607 2.5% 578,543 2.3% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,222,985 85.2% 22,398,176 84.7% 22,386,788 89.5% 
รวมสินทรัพย์ 26,093,159 100.0% 26,447,450 100.0% 25,037,310 100.0% 
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รายการ 
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หน้ีสนิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้                   

จากสถาบนัการเงิน 
 

103,480 
 

0.4% 
     

129,799 
 

0.5% 
 

151,185 
 

0.6% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 2,467,415 9.5% 2,755,416 10.4% 2,719,681 10.9% 
รายได้รับลว่งหน้ารอการตดับญัชี                                    

ที่ถึงก าหนดภายในหนึง่ปี  
 

149,149 
 

0.6% 
 

169,276 
 

0.6% 
 

177,717 
 

0.7% 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
 

603,402 
 

2.3% 
 

234,144 
 

0.9% 
 

235,302 
 

0.9% 
สว่นของหุ้นกู้ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 800,000 3.1% - - 700,000 2.8% 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 160,421 0.6% 179,356 0.7% 167,917 0.7% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 180,622 0.7% 224,275 0.8% 252,969 1.0% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 4,464,489 17.1% 3,692,266 12.9% 4,404,771 17.6% 
หน้ีสนิไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,930,745 7.4% 2,379,568 9.0% 1,537,725 6.1% 
หุ้นกู้  3,480,000 13.3% 4,280,000 16.2% 4,280,000 17.1% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 52,329 0.2% 52,329 0.2% 60,989 0.2% 
รายได้รับลว่งหน้ารอการตดับญัชี 1,962,020 7.5% 2,024,226 7.7% 2,154,913 8.6% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 218,786 0.8% 208,571 0.8% 184,719 0.7% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 319,489 1.2% 257,217 1.0% 229,641 0.9% 
ประมาณการหนีส้นิส าหรับคา่รือ้ถอน 124,657 0.5% 116,692 0.4% 107,854 0.4% 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 14,165 0.1% 16,907 0.1% 18,328 0.1% 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8,102,191 31.1% 9,335,509 35.4% 8,574,169 34.1% 
รวมหนีส้ิน 12,566,680 48.2% 13,027,775 49.3% 12,978,940 51.7% 
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รายการ 
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 1,350,000 5.2% 1,350,000 5.1% 1,350,000 5.4% 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,350,000 5.2% 1,350,000 5.1% 1,350,000 5.4% 

สว่นท่ีเกินมลูคา่หุ้น 970,000 3.7% 970,000 3.7% 970,000 3.9% 
ก าไรสะสม       
จดัสรรแล้ว       
ทนุส ารองตามกฎหมาย 158,080 0.6% 158,080 0.6% 158,080 0.6% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 10,474,088 40.1% 10,293,247 38.8% 8,943,096 35.8% 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 53,689 0.2% 130,824 0.5% 119,677 0.5% 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 13,005,857 49.8% 12,902,151 48.7% 11,540,852 46.2% 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 520,622 2.0% 517,524 2.0% 517,518 2.1% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 13,526,479 51.8% 13,419,675 50.7% 12,058,370 48.3% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 26,093,159 100.0% 26,447,450 100.0% 25,037,310 100.0% 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

ส าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2562 

ส าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 
รายได้         
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 4,534,044 41.3% 4,864,830 44.5% 9,363,989 43.0% 8,921,805 43.9% 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 6,065,522 55.3% 5,800,217 53.1% 11,898,995 54.7% 10,892,624 53.5% 
รายได้คา่เชา่ 56,894 0.5% 56,894 0.5% 114,613 0.5% 114,613 0.6% 
รายได้อ่ืนๆ 312,858 2.9% 210,390 1.9% 390,557 1.8% 416,295 2.0% 
รวมรายได้ 10,969,318 100.0% 10,932,331 100.0% 21,768,154 100.0% 20,345,337 100.0% 
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 2,845,148 25.9% 2,931,654 26.8% 5,911,810 27.2% 5,664,472 27.8% 
ต้นทนุขาย - อาหารและเคร่ืองดื่ม 3,313,066 30.2% 3,122,527 28.6% 6,456,501 29.8% 5,867,098 28.8% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 427,671 3.9% 413,649 3.8% 851,317 3.9% 766,124 3.8% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,977,207 27.1% 2,828,182 25.9% 5,666,233 26.0% 5,290,274 26.0% 
รวมค่าใช้จ่าย 9,563,092 87.1% 9,296,012 85.1% 18,885,861 86.9% 17,587,968 86.4% 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
1,406,226 

 
12.8% 

 
1,636,319 

 
15.0% 

 
2,882,292 

 
13.1% 

 
2,757,370 

 
13.6% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

14,870 0.1% 27,894 0.2% 35,388 0.2% (34,535) -0.2% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

1,421,096 12.9% 1,664,213 15.2% 2,917,680 13.3% 2,722,835 13.4% 

ต้นทนุทางการเงิน (110,960) -1.0% (101,448) -0.9% (204,615) -0.9% (223,878) -1.1% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,310,136 11.9% 1,562,765 14.3% 2,713,065 12.4% 2,498,957 12.3% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (203,029)) -1.8% (249,985) -2.3% (438,776) -2.0% (407,557) -2.0% 
ก าไรส าหรับปี 1,107,107 10.1% 1,312,780 12.0% 2,274,289 10.4% 2,091,400 10.3% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั 
        

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(17,491) 

 
-0.1% 

 
- 

 
- 

 - - - - (17,491) -0.1% - - 

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลงั 

        

ผลก าไร (ขาดทนุ) ของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 
(95,446) 

 
-0.9% 

 
31,189 

 
0.3% 

 
11,857 

 
0.1% 

 
(150,283) 

 
-0.7% 

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

125 - (246) - (221) - 145 - 

 (95,321) -0.9% 30,943 0.3% 11,636 0.1% (150,138) -0.7% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (95,321) -0.9% 30,943 0.3% (5,854) - (150,138) -0.7% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,011,786 9.2% 1,343,723 12.3% 2,268,435 10.4% 1,941,263 9.6% 
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รายการ 

ส าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2562 

ส าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 
การแบ่งปันก าไร         

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 1,058,331 9.6% 1,254,773 11.5% 2,177,612 10.0% 1,991,390 9.8% 
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

48,776 0.4% 58,007 0.5% 96,677 0.4% 100,011 0.5% 

ก าไรส าหรับงวด/ปี 1,107,107 10.0% 1,312,780 12.0% 2,274,289 10.4% 2,091,401 10.3% 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 981,196 8.9% 1,276,959 11.7% 2,171,269 10.0% 1,879,103 9.2% 
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

30,590 0.3% 66,764 0.6% 97,166 0.4% 62,159 0.3% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,011,786 9.2% 1,343,723 12.3% 2,268,435 10.4% 1,941,262 9.5% 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.78 0.93 1.61 1.48 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 
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งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

ส าหรับงวด 6 
เดือนสิน้สุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับงวด 6 
เดือนสิน้สุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 
(พนับาท) 

เงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 2,093,566 2,081,219 4,213,077 4,781,927 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,497,489) (937,886) (2,669,174) (3,148,802) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,065,751) (1,043,517) (991,514) (1,920,135) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(24,361) (86,264) 27,740 (871) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 

(494,035) 13,552 580,129 (287,881) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้น
งวด 

1,281,543 701,414 701,414 989,295 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี 

787,508 714,966 1,281,543 701,414 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 2561 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 0.7 1.1 0.6 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.2 0.3 0.5 0.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.9 1.0 1.0 1.1 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 35.2 29.8 22.2 21.2 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 10 12 16 17 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 12.9 13.6 11.0 10.1 

ระยะเวลาการช าระหนี ้ (วนั) 28 27 33 36 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 56.3% 57.0% 56.2% 56.4% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.0% 15.3% 13.6% 13.9% 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 3.4% 2.4% 2.3% 2.6% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 164.8% 127.2% 146.2% 174.9% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 8.4% 11.5% 10.0% 9.8% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.6% 20.0% 17.1% 17.2% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.1% 10.0% 8.5% 8.1% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.4% 22.1% 20.5% 19.2% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.9 0.8 0.8 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.9 1.0 1.0 1.1 
อตัราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.6 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 21.2 22.2 22.5 22.2 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 15.9 19.1 4.3 3.0 
อตัราความสามารถช าระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 1.0 1.3 1.2 0.8 
อตัราความสามารถช าระดอกเบีย้และเงินต้น(DSCR) (เท่า) 7.4 9.6 4.2 2.2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) n/a n/a n/a n/a 
อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงิน

ได้ คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  
(เทา่) 1.1 1.1 1.0 1.3 

อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายตอ่หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (เทา่) 0.01 0.02 0.02 0.02 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 
ปี ตอ่หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด  

(เทา่) 0.2 0.2 0.03 0.1 

อตัราส่วนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม  (เทา่) 0.6 0.5 0.5 0.5 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
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หมายเหต:ุ 
- อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียค านวณโดยไมร่วมยอดขายของ CRG เน่ืองจาก ยอดขายเกือบทัง้หมดของ CRG เป็นการขายเงินสด 
- อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เกณฑ์เงินสด) = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ดอกเบีย้จ่าย+ภาษี) / ดอกเบีย้จ่าย                                                                                              
- อตัราความสามารถช าระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการด าเนินงาน/ (การจ่ายช าระคืนหนีส้นิ + รายจ่ายลงทนุซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
- อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั = EBITDA/ (ช าระคืนเงินกู้ ระยะยาว + ต้นทนุทางการเงิน) 
- อตัราความสามารถช าระดอกเบีย้และเงนิต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 
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10. ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

10.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
1. การทอ่งเที่ยวไทย 
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติไตรมาส 2/2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 9.0 ล้านคน เติบโต 1.1% เทียบกบัปีที่ผา่นมา แม้นกัท่องเที่ยวชาว
รัสเซียและจีนลดลง 9.5% และ 8.2% ตามล าดบั แต่ได้รับการชดเชยจากการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวชาวอินเดีย เป็น
ส าคญั โดยเติบโต 23.4% เทียบปีก่อน   
 
โดยคร่ึงปีแรก จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติมีจ านวน 19.7 ล้านคน เติบโต 1.3% เทียบกับปีก่อน  จากการเติบโตของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวอินเดีย และมาเลเซียเป็นส าคญั โดยเติบโต 24.1% และ 6.8% ตามล าดบั ขณะที่นกัท่องเที่ยวชาวจีนซึ่ง
มีสดัสว่นสงูสดุที่ 29% ของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติทัง้หมด ลดลงจ านวน 4.9% เทียบปีก่อน    
 
2. การทอ่งเที่ยวมลัดีฟส ์
จ านวนนกัทอ่งเที่ยวไตรมาส 2/2562 รวม 379,611 คน เติบโต 23.9% เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโต
ของนกัทอ่งเที่ยวในทกุภมูิภาค โดยนกัทอ่งเที่ยวที่จ านวนเพิม่มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อินเดยี, จีน และ อิตาล ีเติบโต 
112.9%, 16.1% และ 51.4% โดยมีสดัสว่น 12.1%, 16.8% และ 5.9% ของนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดตามล าดบั     
 
คร่ึงปีแรก จ านวนนกัทอ่งเที่ยวรวม 862,589 คน เติบโต 18.7% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยนกัทอ่งเที่ยวอินเดียมี
การเติบโตแบบก้าวกระโดด 99.9% กอปรกบัการกลบัมาของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน โดยปีนีเ้ติบโตในอตัรา 10.1% เทียบปี
ก่อน 
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10.2  วเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนรวม และรำยธุรกิจของบริษัทฯ 
10.2.1 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนรวม  
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 และปี 2560 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2560 

เปลี่ยนแปลง 
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -) 

  จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (1, 2) 9,764.3 44.9% 9,357.9 46.0% 406.4 4.3% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 12,003.9 55.1% 10,987.6 54.0% 1,016.3 9.2% 
              รวมรำยได้ 21,768.2 100.0% 20,345.5 100.0% 1,422.7 7.0% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจโรงแรม 3,438.1 15.8% 3,329.2 16.4% 108.9 3.3% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจอาหาร 5,720.7 26.3% 5,174.2 25.4% 546.5 10.6% 
              รวมต้นทนุขาย(3) 9,158.8 42.1% 8,503.4 41.8% 655.4 7.7% 
หกั คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 7,682.3 35.3% 7,170.6 35.2% 511.7 7.1% 
บวก สว่นแบง่ก าไร จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 39.3 0.2% 30.3 0.1% 9.0 29.7% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบีย้จ่ำย 
และภำษีเงนิได้ (EBITDA) 4,966.4 22.8% 4,701.8 23.1% 264.6 5.6% 
หกั คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (2,044.9) -9.4% (1,914.0) -9.4% 130.9 6.8% 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย และภำษีเงนิได้ (EBIT) 2,921.5 13.4% 2,787.8 13.7% 133.7 4.8% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน (204.6) -0.9% (223.9) -1.1% (19.3) -8.6% 
หกั ภาษีเงินได้ (438.8) -2.0% (407.6) -2.0% 31.2 7.7% 
หกั ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ (96.7) -0.4% (100.0) -0.5% (3.3) -3.3% 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 2,181.4 10.0% 2,056.3 10.1% 125.1 6.1% 
รำยกำรพิเศษ             
สว่นแบง่ขาดทนุ จากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีสว่น
ได้เสยีขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ (3.9) 0.0% (64.9) -0.3% (61.0) -94.0% 
ก ำไรสุทธิ 2,177.5 10.0% 1,991.4 9.8% 186.1 9.4% 

(1) รวมรายได้จากการตดัจ าหนา่ยคา่เชา่รับลว่งหน้า-เซ็นทาราแกรนด์ สมยุ จ านวน 100.3 ล้านบาท  
(2) รวมรายได้จากประกนัน า้ทว่มโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ภเูก็ต 35.9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 
(3) ต้นทนุขายไมร่วมคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยสว่นท่ีปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 
 
บริษัทฯมีรายได้รวม 21,768.2 ล้านบาท (ปี 2560: 20,345.5 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 1,422.7 ล้านบาท (หรือเติบโต 7.0%) 

จากการเพิ่มรายได้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยสดัสว่นของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ตอ่รายได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 
45% : 55% (ปี 2560: 46% : 54%)  และมีก าไรขัน้ต้นรวม 12,104.2 ล้านบาท (ปี 2560: 11,311.0 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 793.2 
ล้านบาท (หรือเติบโต 7.0%) บริษัทฯมีก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 
4,966.4 ล้านบาท (ปี 2560: 4,701.8 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 264.6 ล้านบาท (หรือเติบโต 5.6% เทียบกบัปีก่อน)  โดยมีอตัราก าไร
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ก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ตอ่รายได้รวม (%EBITDA) 22.8% ลดลงจากปีก่อน (ปี 2560: 
23.1%) จากอตัราการท าก าไรของธุรกิจอาหาร ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิรวม 2,177.5 ล้านบาท (ปี 2560: 1,991.4 ล้านบาท) 
เพิ่มขึน้ 186.1 ล้านบาท เติบโต 9.4% เทียบปีก่อน จากการลดลงของรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมตาม
วิธีสว่นได้เสยี - ขาดทนุจากการประเมินทรัพย์สนิจ านวน 61.0 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อน และการบริหารจดัการต้นทนุทางการ
เงินท่ีมีประสทิธิภาพ 
 
 2. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนรำยธุรกิจ  
2.1 ธุรกิจโรงแรม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้สิน้ จ านวน 68 โรงแรม (13,477 ห้อง) โดยเป็นโรงแรม
ที่เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 39 โรงแรม (7,563 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่ก าลงัพัฒนา 29 โรงแรม (5,914 ห้อง) ในส่วน 39 
โรงแรมที่เปิดด าเนินการแล้วนัน้ 17 โรงแรม (4,184 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าของ และ 22 โรงแรม (3,379 ห้อง) เป็น
โรงแรมที่อยูภ่ายใต้สญัญาบริหาร 

 
ผลกำรด ำเนินงำนธุรกจิโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของส ำหรับ ปี 2561 

 
อัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy - 
OCC)  

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม  
(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 2561 2560* เปลี่ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 84.4% 81.4% 3.0% 84.2% 81.4% 2.8% 

ตา่งจงัหวดั 81.8% 83.1% -1.3% 80.7% 83.1% -2.4% 

มลัดีฟส ์ 83.5% 84.4% -0.9% 83.5% 84.4% -0.9% 

ประเทศไทยเฉลี่ย  82.6% 82.6% - 81.8% 82.6% -0.8% 

รวมเฉลี่ย  82.6% 82.7% -0.1% 81.9% 82.7% -0.8% 

 
 
รำคำห้องพักเฉลี่ย (บำท) 
(Average Room Rate - ARR) 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม 
(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 2561 2560* เปลี่ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 3,429 3,450 -0.6% 3,089 3,450 -10.5% 

ตา่งจงัหวดั 4,183 4,128 1.3% 4,052 4,128 -1.8% 

มลัดีฟส ์ 18,093 18,312 -1.2% 18,093 18,312 -1.2% 

ประเทศไทยเฉลี่ย  3,949 3,926 0.6% 3,728 3,926 -5.0% 

รวมเฉลี่ย  4,899 4,897 - 4,620 4,897 -5.7% 
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รำยได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (บำท)   
(Revenue per Available 
Room -  RevPar)  

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโรงแรมเดิม 
(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
(รวมโรงแรมเซ็นทรำ และโรงแรมโคซี่) 

 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 2561 2560* เปลี่ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,892 2,810 2.9% 2,602 2,810 -7.4% 

ตา่งจงัหวดั 3,420 3,428 -0.2% 3,269 3,428 -4.6% 

มลัดีฟส ์ 15,102 15,464 -2.3% 15,102 15,464 -2.3% 

ประเทศไทยเฉลี่ย  3,260 3,241 0.6% 3,051 3,241 -5.9% 

รวมเฉลี่ย  4,047 4,049 -0.1% 3,786 4,049 -6.5% 

* หมำยเหตุ: ในปี 2560 ไมร่วมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ ทัง้นี ้บริษัทฯบนัทกึผลประกอบการ
ของโรงแรมดงักลา่วเป็นรายได้อ่ืนตัง้แตว่นัที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และไมร่วมโรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช ซึง่เร่ิมเปิด
ด าเนินการตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2560 

 
ผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมส าหรับปี 2561 

ธุรกิจโรงแรม (ล้านบาท) 2561 2560* เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากกิจการโรงแรม 9,364.0 8,921.8 5.0% 
รายได้รวม (รวมรายได้อื่น) 9,764.3 9,357.9 4.3% 
ก าไรขัน้ต้น 5,925.9 5,592.6 6.0% 
% อตัราก าไรขัน้ต้น 63.3% 62.7% 0.6% 
EBITDA 3,433.7 3,275.6 4.8% 
% EBITDA 35.2% 35.0% 0.2% 
ก าไรสทุธิ 1,432.3 1,286.1 11.4% 
% อตัราก าไรสทุธิ 14.7% 13.7% 1.0% 
* ไตรมาส 1/2560 รวมรายได้จากชดเชยประกนัน า้ทว่มโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภเูก็ต จ านวน 35.9 ล้านบาท  

 
ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยูท่ี่ 9,764.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 406.4 ล้านบาท (หรือเติบโต 4.3%) เทียบกบัปีก่อน    
ส าหรับกลุม่โรงแรมเดิม รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 0.1% เทียบปีก่อน เป็น 4,047 บาท จากอตัราการเข้า

พกั (OCC) ลดลงจาก 82.7% เป็น 82.6% ในขณะราคาห้องพกัเฉลี่ย (ARR) อยู่ที่ 4,899 บาท อย่างไรก็ดี หากพิจารณารวม
โรงแรมใหม ่คือ โรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช และโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
ตามที่กล่าวข้างต้น รายได้ต่อห้องพกัเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 6.5% เทียบปีก่อน อยู่ที่ 3,786 บาท จากการลดลงของราคา
ห้องพกัเฉลีย่ (ARR) 5.7% เทียบปีก่อน อยูท่ี่ 4,620 บาท และอตัราการเข้าพกั (OCC) ลดลงจาก 82.7% เป็น 81.9%  

 กรุงเทพฯ: รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ของกลุม่โรงแรมเดิมระดบั 5 ดาวเพิ่มขึน้ 2.9% อยู่ที่ 2,892 
บาท เนื่องจากการเพิ่มของอตัราการเข้าพกั (OCC) จาก 81.4% เป็น 84.4% ขณะที่ราคาห้องพกัเฉลี่ย 
(ARR) อยู่ที่ 3,429 บาท ลดลง 0.6% เทียบปีก่อน อย่างไรก็ดี  เมื่อรวมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ ซึง่เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ที่ระดบัต ่ากว่ากลุม่โรงแรม
เดิม สง่ผลให้รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ของโรงแรมในกรุงเทพทัง้หมดลดลง 7.4% เทียบกบัปีก่อน 
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อยู่ที่ 2,602 บาท ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 10.5% เทียบปีก่อน ขณะอตัราการเข้าพกั (OCC) 
เพิ่มขึน้จาก 81.4% เป็น 84.2%   

 ต่างจงัหวดั: รายได้ต่อห้องพกัเฉลี่ย (RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลง 0.2% เป็น 3,420 บาท จาก
อตัราการเข้าพกั (OCC) ลดลง 83.1% เป็น 81.8% แต่ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึน้ 1.3% เป็น 
4,183 บาท แตอ่ยา่งไรก็ดี  เมื่อรวมโรงแรมโคซี่ สมยุ เฉวง บีช ซึง่เป็นโรงแรมระดบั Affordable Lifestyle 
มีระดบัต ่ากว่ากลุ่มโรงแรมเดิม ท าให้รายได้ต่อห้องพกัเฉลี่ย (RevPar) ของโรงแรมต่างจังหวดัทัง้หมด
ลดลง 4.6% อยู่ที่ 3,269 บาท ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 1.8% เทียบปีก่อน อยู่ที่ 4,052 บาท 
ขณะที่อตัราการเข้าพกั (OCC) ลดลงจาก 83.1% เป็น 80.7%   

 มลัดีฟส:์ รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 2.3% เทียบกบัปีก่อน โดยอตัราการเข้าพกั (OCC) ลด
จาก 84.4% เป็น 83.5% และราคาห้องพกัเฉลี่ย (ARR) ลดลง 1.2% เทียบกบัปีก่อน เป็น 18,093 บาท 
เนื่องจากเงินบาทแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ  ทัง้นี ้หากพิจารณาในสกลุดอลลาร์สหรัฐ 
รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) เพิ่มขึน้ 2.8% โดยเป็นผลจากการเพิ่มราคาห้องพกั (ARR) 4.0% เทียบ
กบัปีที่ผา่นมา 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 5,925.9 ล้านบาท (ปี 2560: 5,592.6  ล้านบาท) ปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.0% 
เทียบปีก่อน โดยคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 63.3% เพิ่มขึน้เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ปี 2560: 62.7%) ในขณะที่อตัราก าไร
ก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) อยู่ที่ 35.2% ดีขึน้เทียบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2560: 35.0%) โดยมี EBITDA รวม 3,433.7 ล้านบาท เติบโต 4.8% เทียบปีก่อน ทัง้นีธุ้รกิจโรงแรมมีก าไรสทุธิจ านวน 
1,432.3 ล้านบาท เติบโต 11.4% เทียบกบัปีก่อน   

 
2.2 ธุรกิจอาหาร 

สทุธิจากธุรกิจอาหาร 186.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.0 ล้านบาท เติบโต 7.5% เทียบปีก่อน 
ผลกำรด ำเนินงำนธุรกจิอำหำรส ำหรับ ปี 2561 

% อัตรำกำรเตบิโตสำขำเดิม (SSS) 2561 2560 

4 แบรนด์หลกั 0.4% -1.0% 

7 แบรนด์ -2.8% 0.8% 

เฉลี่ย 0.1% -0.9% 

 
% อัตรำกำรเตบิโตจำกยอดขำยรวม  (TSS) 2561 2560 

4 แบรนด์หลกั 8.2% 2.9% 

7 แบรนด์ 16.2% 6.6% 

เฉลี่ย 9.3% 3.4% 
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ธุรกิจอำหำร (ล้ำนบำท) 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากการขาย 11,899.0 10,892.6 9.2% 
รายได้รวม (รวมรายได้อื่น) 12,003.9 10,987.6 9.2% 
ก าไรขัน้ต้น 6,178.3 5,718.4 8.0% 
% อตัราก าไรขัน้ต้น 51.9% 52.5% -0.6% 
EBITDA 1,532.7 1,426.2 7.5% 
% EBITDA 12.8% 13.0% -0.2% 
ก าไรสทุธิ 745.2 705.3 5.7% 
% อตัราก าไรสทุธิ 6.2% 6.4% -0.2% 

 
บริษัทฯมีรายได้ธุรกิจอาหารรวม 12,003.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,016.3 ล้านบาท (หรือเติบโต 9.2%) จากปี ก่อน โดยมี

อตัราการเติบโตของยอดขายรวมทกุสาขา (Total-System-Sales : TSS) เพิ่มขึน้ 9.3% (ปี 2560: 3.4%) และมีอตัราการ
เติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales : SSS) เพิ่มขึน้ 0.1% เทียบกบัปีก่อน (ปี 2560: ลดลง 0.9%) การปรับตวัดีขึน้ของ 
SSS เทียบปีก่อนเป็นผลจากการด าเนินงานของแบรนด์ เค เอฟ ซี, โอโตยะ, เทนยะ, อานตี ้ แอนส์ และคตัสยึะ จากการออก
โปรโมชัน่อยา่งตอ่เนื่อง, การท าโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ มากขึน้, การน าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ และเมนทูี่หลากหลายมากขึน้   

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 6,178.3 ล้านบาท (ปี 2560: 5,718.4 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นลดลงเป็น 51.9% (ปี 2560: 52.5%) สง่ผลให้อตัราก าไรกอ่นคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ 
ตอ่รายได้รวม (% EBITDA) 12.8% ลดลงเทียบกบัปีก่อน (ปี 2560: 13.0%) อยา่งไรก็ดี EBITDA ยงัคงเติบโต 7.5% เทียบปี
ก่อน  อยูท่ี่ 1,532.7 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ บริษัทฯมีก าไรสทุธิจากธุรกิจอาหารจ านวน 745.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
39.9 ล้านบาท หรือเติบโต 5.7% เทียบปีก่อน 

 
3. สถำนะทำงกำรเงนิ:   
ฐานะการเงินและกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 26,447.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 1,410.1 ล้าน
บาท (หรือเติบโต 5.6%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 580.1 ล้านบาท ,
เงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 800.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในการร่วมค้า 297.2 ล้านบาท ขณะที่ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
รวมถึงสทิธิการเช่าลดลง ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากการตดัคา่เสือ่มราคาระหวา่งปี 

หนีส้ินรวม มีจ านวน 13,027.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 48.8 ล้านบาท (หรือเติบโต 0.4%)  โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบนัการเงินจ านวน 840.7 ล้านบาท ขณะที่มีการช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดช าระ 700.0 ล้านบาท  

บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 13,419.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 1,361.3 ล้านบาท (หรือ
เพิ่มขึน้ 11.3%) ซึง่เป็นผลมาจากก าไรสทุธิระหวา่งปี 2,274.3 ล้านบาท สทุธิด้วยเงินปันผลจ านวน 809.9 ล้านบาท และก าไร
สว่นท่ีเป็นสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 96.7 ล้านบาท เป็นหลกั    

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 4,213.1 ล้านบาท ลดลง 568.9 ล้านบาท (หรือลดลง 
11.9%) เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีสาเหตจุากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 75.8 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบัการเพิ่มขึน้จ านวน 433.5 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่สว่นใหญ่มาจากเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ค่าใช้จ่าย
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ค้างจ่าย และเงินมดัจ าห้องพกั กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 2,669.2 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสด
จ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,344.6 ล้านบาท เงินลงทนุชัว่คราว 800.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 
297.2 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 991.5 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากเงินปันผล
จ่ายจ านวน 907.1 ล้านบาท และช าระคืนหุ้นกู้  700.0 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้ 850.4 ล้านบาท   

การวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน  
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ปี 2561 ปี 2560 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.1 0.6 
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ*ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.7 0.8 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.5 0.6 

หมายเหต:ุ   *ไมร่วมรายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี 

 
บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคล่องเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 เป็น 1.1 เท่า ในปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราวเป็นส าคญั อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 0.6 เทา่  
ณ สิน้ปี 2560 เป็น 0.5 ณ สิน้ปี 2561 เนื่องจากการเติบโตของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 
10.2.1 ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนำยน 2562  
ผลการด าเนินงานส าหรับ 6 เดือนปี 2562 และปี 2561 

(หน่วย: ล้ำนบำท) งวด 6 เดือน 
ปี 2561 

งวด 6 เดือน 
ปี 2562 

เปลี่ยนแปลง 
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -) 

  จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (1) 4,756.4 43.8% 5,088.3 46.5% (331.9) -6.5% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 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% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจโรงแรม 1,610.2 14.8% 1,744.2 16.0% (134.0) -7.7% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจอาหาร 2,942.1 27.1% 2,765.3 25.3% 176.8 6.4% 
              รวมต้นทนุขาย(2) 4,552.3 41.9% 4,509.5 41.2% 42.8 0.9% 
หกั คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 3,926.9 36.1% 3,783.2 34.6% 143.7 3.8% 
บวก สว่นแบง่ก าไร จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 14.9 0.1% 27.9 0.3% (13.0) -46.6% 
ก ำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ดอกเบีย้จ่ำย 
และภำษีเงนิได้ (EBITDA) 2,404.3 22.1% 2,667.6 24.4% (263.3) -9.9% 
หกั คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (1,025.8) -9.4% (1,003.4) -9.2% 22.4 2.2% 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย และภำษีเงนิได้ (EBIT) 1,378.5 12.5% 1,664.2 15.2% (285.7) -17.2% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน (111.0) -0.9% (101.4) -0.9% 9.6 9.4% 
หกั ภาษีเงินได้ (182.9) -1.7% (250.0) -2.3% (67.1) -26.8% 
หกั ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ (48.8) 0.4% (58.0) -0.5% (9.2) -15.9% 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) งวด 6 เดือน 
ปี 2561 

งวด 6 เดือน 
ปี 2562 

เปลี่ยนแปลง 
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -) 

  จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 1,035.8 9.5% 1,254.8 11.5% (219.0) -17.5% 
รำยกำรพิเศษ             
บวก เงินชดเชยความเสยีหายจากประกนั (สทุธิจากภาษี) 80.6 0.7% - - 80.6 NA 
สว่นแบง่ขาดทนุ จากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีสว่น
ได้เสยีขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ (58.1) -0.5% - - (58.1) NA 
ก ำไรสุทธิ 1,058.3 9.7% 1,254.8 11.5% (196.5) -15.7% 

(1) รวมรายได้จากการตดัจ าหนา่ยคา่เชา่รับลว่งหน้า-เซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมยุ จ านวน 49.8 ล้านบาท  
(2) ต้นทนุขายไมร่วมคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยสว่นท่ีปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 
 
บริษัทฯมีรายได้รวม 10,868.6 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2561: 10,932.4 ล้านบาท) ลดลง 63.8 ล้านบาท (หรือ 0.6%) 

จากการลดลงของรายได้ธุรกิจโรงแรม โดยสดัสว่นของรายได้จากธุรกิจโรงแรมตอ่รายได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 44% : 56% (6 
เดือน ปี 2561: 47% : 53%)  และมีก าไรขัน้ต้นรวม 6,047.3 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2561:  6,155.5 ล้านบาท) ลดลง 108.2 
ล้านบาท (หรือ 1.8%) โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้น 57.1% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน (6 เดือน ปี 2561: 57.7%) จากผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหาร บริษัทฯมีก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 
2,404.3 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2561: 2,667.6 ล้านบาท) ลดลง 263.3 ล้านบาท (หรือ 9.9%)  โดยมีอตัราก าไรก่อนค่าเสื่อม
ราคา ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) อยู่ที่ 22.1% ลดลงจากปีก่อน (6 เดือน ปี 
2561: 24.4%) เป็นผลจากการด าเนินงานทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร บริษัทฯมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติจ านวน 
1,035.8 ล้านบาท ลดลง 219.0 ล้านบาท (หรือ 17.5%) หักรายการพิเศษจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่จ านวน 58.1 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 และบวกเงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับจาก
ประกนั (สทุธิจากภาษี) จ านวน 80.6 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 ท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 1,058.3 ล้านบาท ลดลง 
196.5 ล้านบาท เทียบปีก่อน (หรือ 15.7%) 
 
 2. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนรำยธุรกิจ  
2.1 ธุรกิจโรงแรม  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้สิน้ จ านวน 71 โรงแรม (13,783 ห้อง) โดยเป็นโรงแรม
ที่เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 40 โรงแรม (7,716 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่ก าลงัพัฒนา 31 โรงแรม (6,067 ห้อง) ในส่วน 40 
โรงแรมที่เปิดด าเนินการแล้วนัน้ 17 โรงแรม (4,192 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าของ และ 23 โรงแรม (3,524 ห้อง) เป็น
โรงแรมทีอ่ยูภ่ายใต้สญัญาบริหาร 
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ผลกำรด ำเนินงำนธุรกจิโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของส ำหรับ 6 เดือน ปี 2562 

 
อัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy - 

OCC) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย เดือน 
มิถุนำยน 2562 และ 2561) 

6 เดือน 
2562 

6 เดือน 
2561 

เปล่ียนแปลง 6 เดือน  2562 6 เดือน 2561 เปล่ียนแปลง 

กรุงเทพฯ 78.6% 83.8% -5.2% 78.6% 83.8% -5.2% 

ตา่งจงัหวดั 77.1% 82.2% -5.1% 76.7% 82.0% -5.3% 

มลัดีฟส ์ 85.9% 82.8% 3.1% 85.9% 82.8% 3.1% 

ประเทศไทยเฉลี่ย 77.6% 82.7% -5.1% 77.4% 82.6% -5.2% 

รวมเฉลี่ย 78.1% 82.7% -4.6% 77.9% 82.6% -4.7% 

 

 
รำคำห้องพักเฉลี่ย (บำท) 
(Average Room Rate - 

ARR) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บชีรีสอร์ท 
สมุย เดือน มิถุนำยนปี 2562 และ 2561) 

6 เดือน  
2562 

6 เดือน 
2561 

เปลี่ยนแปลง 
6 เดือน 
2562 

6 เดือน 2561 เปลี่ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 3,093 3,099 -0.2% 3,093 3,099 -0.2% 

ตา่งจงัหวดั 4,365 4,395 -0.7% 4,325 4,280 1.1% 

มลัดีฟส ์ 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% 

 

รำยได้ต่อห้องพักเฉล่ีย (บำท) 
(Revenue per Available 

Room -  RevPar) 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรม
ทัง้หมด 

ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมทัง้หมด 
(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บชีรีสอร์ท 
สมุย เดือน มิถุนำยน 2562 และ 2561) 

6 เดือน 
2562 

6 
เดือน 
2561 
2561 

เปลี่ยนแปลง 
6 เดือน  
2562 

6 เดือน 
2561 

เปลี่ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,430 2,596 -6.4% 2,430 2,596 -6.4% 

ต่างจงัหวดั 3,365 3,613 -6.9% 3,319 3,508 -5.4% 

มลัดีฟส์ 14,967 15,520 -3.6% 14,967 15,520 -3.6% 

ประเทศไทยเฉล่ีย 3,054 3,280 -6.9% 3,012 3,193 -5.7% 

รวมเฉล่ีย 3,784 4,022 -5.9% 3,770 3,977 -5.2% 
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ผลการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมส าหรับ 6 เดือน 2562 
ธุรกิจโรงแรม (ล้านบาท)  6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากกิจการโรงแรม 4,534.0 4,864.8 -6.8% 
รายได้รวม (รวมรายได้อื่น) 4,756.4 5,088.3 -6.5% 
ก าไรขัน้ต้น 2,923.8 3,120.6 -6.3% 
% อตัราก าไรขัน้ต้น 64.5% 64.1% 0.4% 
EBITDA 1,718.6 1,930.8 -11.0% 
% EBITDA 36.1% 37.9% -1.8% 
ก าไรสทุธิ 713.0 908.6 -21.5% 
บวก เงินชดเชยความเสยีหายจากประกนั (สทุธิจากภาษี) 29.4 - NA 
หกั ตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงานใหม ่

 
(27.2) 

 
- 

 
NA 

ก าไรสทุธิ 715.2 908.6 -21.3% 
% อตัราก าไรสทุธิ 15.0% 17.9% -2.9% 

 
ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,756.4 ล้านบาท ลดลง 331.9 ล้านบาท (หรือลดลง 6.5%) เทียบช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน  อตัราการเข้าพกั (OCC) ลดลง จาก 82.7% เป็น 78.1% ขณะที่ราคาห้องพกัเฉลี่ย (ARR) ลดลงเล็กน้อย 0.3% เทียบปี
ก่อน อยู่ที่ 4,845 บาท สง่ผลให้รายได้ต่อห้องพกัเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 5.9% เทียบปีก่อน อยู่ที่ 3,784 บาท หากไม่รวมผล
การด าเนินงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  บีชรีสอร์ท สมยุรายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 5.2% เทียบปีก่อน  

 กรุงเทพฯ: รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 6.4% อยูท่ี่ 2,430 บาท เนื่องจากการลดลงของอตัรา
การเข้าพกั (OCC) จาก 83.8% เป็น 78.6% ขณะที่ราคาห้องพกัเฉลี่ยอยู่ที่ 3,093 บาท ลดลงเล็กน้อย 
0.2% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การลดลงของ RevPar ดงักลา่ว เป็นผลสืบเนื่องจากการชะลอตวั
ของการจดัประชุมสมัมนาในช่วงการเลือกตัง้ในไตรมาส 1/2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ 
รวมผลกระทบทางอ้อมจากเหตกุารไฟไหม้ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในไตรมาส 2/2562   

 ตา่งจงัหวดั: รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 6.9% เป็น 3,365 บาท เป็นผลจากอตัราการเข้าพกั 
(OCC) ลดลง 82.2% เป็น 77.1% เป็นผลสบืเนื่องจากการลดลงของจ านวนนกัทอ่งเทียวชาวจีน และชาว
ยโุรป ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าที่ส าคญั ขณะที่ราคาห้องพกัเฉลี่ย (ARR) ลดลงเล็กน้อย 0.7% เป็น 4,365 บาท 
หากไมร่วมผลการด าเนินงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมยุ รายได้ต่อห้องพกัเฉลี่ยต่างจงัหวดั 
(RevPar) ลดลง 5.4% เทียบปีก่อน   

 มลัดีฟส:์ รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 3.6% เทียบกบัปีก่อนโดยอตัราการเข้าพกั (OCC) เพิ่ม
จาก 82.8% เป็น 85.9% แต่ราคาห้องพกัเฉลี่ย (ARR) ลดลง 7.1% เทียบกับปีก่อน เป็น 17,421 บาท 
สว่นหนึง่จากเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ  ทัง้นี ้หากพิจารณาในสกุลดอลลาร์
สหรัฐ รายได้ตอ่ห้องพกัเฉลีย่ (RevPar) ลดลง 3.3% เทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ส าหรับ 6 เดือน ปี 2562 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 2,923.8 ล้านบาท (6 เดือน ปี 2561: 3,120.6  ล้านบาท) ลดลง 
6.3% เทียบปีก่อน โดยอตัราก าไรขัน้ต้น 64.5% เพิ่มขึน้เลก็น้อยเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน (6 เดือน ปี 2560: 64.1%) จาก
การบริหารจัดการต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
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เวิลด์ ในขณะที่อตัราก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) อยู่ที่ 
36.1% ของรายได้ ลดลงเทียบปีที่ผา่นมา (6 เดือน ปี 2561: 37.9%) เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
และการทยอยปรับปรุงโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ ในช่วงไตรมาส 1/2562 
และ ปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมยุ ในปลายไตรมาส 2/2562   

 
2.2 ธุรกิจอาหาร 

ผลกำรด ำเนินงำนธุรกจิอำหำรส ำหรับ 6 เดอืน ปี 2562 

% อัตรำกำรเติบโตสำขำเดิม (SSS) 6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 

4 แบรนด์หลกั -2.7% -0.1% 

7 แบรนด์ -3.4% -2.1% 

เฉลี่ย -2.8% -0.3% 

 
% อัตรำกำรเตบิโตจำกยอดขำยรวม  (TSS) 6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 

4 แบรนด์หลกั 4.0% 7.8% 

7 แบรนด์ 8.5% 17.2% 

เฉลี่ย 4.6% 9.0% 

 
ธุรกิจอำหำร (ล้ำนบำท) 6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 เปล่ียนแปลง 
รายได้จากการขาย 6,065.6 5,800.2 4.6% 
รายได้รวม (รวมรายได้อ่ืน) 6,112.2 5,844.1 4.6% 
ก าไรขัน้ต้น 3,123.5 3,034.9 2.9% 
% อตัราก าไรขัน้ต้น 51.5% 52.3% -0.8% 
EBITDA 685.7 736.8 -6.9% 
% EBITDA 11.2% 12.6% -1.4% 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 322.8 346.2 -6.8% 
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั (สทุธิจากภาษี) 51.2 - NA 
หกั ตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่  

(30.9) 
 
- 

 
NA 

ก าไรสทุธิ 343.1 346.2 -0.9% 
% อตัราก าไรสทุธิ 5.6% 5.9% -0.3% 

 
ส าหรับผลประกอบการในชว่งคร่ึงแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 6,112.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

268.1  ล้านบาท (หรือเติบโต 4.6%) เมื่อเทียบกบั คร่ึงปีแรกของปี 2561 การเติบโตของธุรกิจอาหารในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2562 นีม้าจากการขยายสาขาเป็นหลกั โดยมีการเพิม่ขึน้ของสาขาสทุธิทัง้สิน้ 99 สาขา ในขณะที่อตัราการเติบโตจากสาขา
เดิม (Same-Store-Sales : SSS) ลดลง 2.8% เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (คร่ึงปีแรก 2561: -0.3%) การลดลงของ SSS 
มาจาก แบรนด์มิสเตอร์โดนทั อานตี ้แอนส์ โยชิโนยะ และชาบตูง เป็นหลกั อยา่งไรก็ดี แบรนด์หลกัได้แก่ มิสเตอร์โดนทั และ 
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อานตี ้แอนส์ มีอตัราการเติบโตของ SSS กลบัมาเป็นบวกในเดือน มิถนุายน จากการแนะน าผลติภณัฑ์ใหม ่และการท าโปรโม
ชนั   ในสว่นแบรนด์ เดอะ เทอเรส โอโตยะ และคตัซยึะ ยงัคงมกีารเติบโตของ SSS อยูใ่นเกณฑ์บวกอยา่งตอ่เนื่อง  ในปีนี ้
บริษัทฯ มีการเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม ่2 แบรนด์ได้แก่ อร่อยด ีซึง่เน้นการขายอาหารจานเดยีวที่มีคณุภาพ และ  สกีุ ้ เฮาส์ 
โดยทัง้ 2 แบรนด์ยงัมีแผนขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง   

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 3,123.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 88.6 ล้านบาท (หรือเติบโต 2.9%)  ซึง่เป็นไปตามรายได้ที่เพิม่ขึน้ 
อยา่งไรก็ดี อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 0.8% สบืเนื่องจากการจดัโปรโมชัน่เพื่อดงึยอดขาย ในสว่นของ EBITDA และ ก าไรสทุธิ ที่
ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจาก การท่ีอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ติดลบ ในขณะท่ี ต้นทนุคงที่ เช่น ต้นทนุคา่แรง มี
อตัราเพิม่ขึน้ รายจ่ายคา่เสือ่มราคา ก็มีอตัราเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายสาขาใหม่ 

 
3. สถำนะทำงกำรเงนิ:   
ฐานะการเงินและกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวม 26,093.2 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 354.3 ล้านบาท 
(หรือ 1.3%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 494.0 ล้านบาท และการลดลง
ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมถึงสทิธิการเช่า ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลจากการตดัคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยระหวา่งงวด 

หนีส้ินรวม มีจ านวน 12,566.7 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 461.1 ล้านบาท (หรือลดลง 3.5%)  โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 288.0 ล้านบาท 

บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 13,526.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 106.8 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ 
0.8%) ซึง่เป็นผลมาจากก าไรสทุธิระหวา่งงวด 1,058.3 ล้านบาท สทุธิด้วยเงินปันผลจ านวน 877.5 ล้านบาท เป็นหลกั    

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 2,093.6 ล้านบาท 
ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 1,497.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 559.6 
ล้านบาท (หรือ 59.7%) โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 851.2 ล้านบาท เงินลงทนุชั่วคราว 434.3 
ล้านบาท รวมถึงเงินลงทนุและเงินกู้ยืมแก่การร่วมค้า 170.9 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
จ านวน 1,065.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่ใช้ไปเพื่อจ่ายเงินปันผลจ านวน 877.5 ล้าน
บาท และจ่ายดอกเบีย้ 108.6 ล้านบาท  

 
การวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ ณ 30 มิถุนำยน 2562 ปี 2561 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.9 1.1 
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ*ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.7 0.7 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.5 0.5 

หมายเหต:ุ   *ไมร่วมรายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี 

 
บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงเลก็น้อยจากสิน้ปี 2561 เป็น 0.9 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 จากการลดลงของ

สินทรัพย์หมุนเวียนในสว่นของเงินสดและหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในส่วนของหุ้นกู้ ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี เป็นส าคญั 
อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้น และ อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้นทรงตัวที่ 0.7 และ0.5 เท่า 
ตามล าดบั ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 
10.3  ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนและแนวโน้มปี 2562  
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 ปัจจยัที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงาน 
o ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงแรม โคซี่พทัยา นาเกลอื ณ เดือนมิถนุายน 2562 คงเหลอืงานตกแตง่ภายใน 

คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการในไตรมาส 4/2562   
o ธุรกิจอาหารมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนัก็มีการแขง่ขนัท่ีเพิม่ขึน้เนื่องจากมีผู้ประกอบการ

รายใหมเ่ข้ามาในตลาดอยา่งมากมาย การเติบโตของธุรกิจ delivery ก็เป็นผลท าให้มกีารขายอาหารผา่น
ช่องทางใหม่ๆ  ซึง่ถือเป็นการเพิม่ช่องทางในการสัง่อาหารให้กบัผู้บริโภคในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มการ
แขง่ขนัระหวา่งผู้ประกอบการด้วยกนั  การแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีการจดัท าโปรโมชนัท่ี
เน้นความคุ้มคา่และพยายามพฒันาเมนใูหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง 
ในสว่นของต้นทนุอาหาร ถึงแม้วา่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร (African Swine Fever)  ซึง่พบในหม ูนัน้ ยงั
ไมม่ีการพบในไทย แตร่าคาเนือ้หมมูีแนวโน้มเพิ่มขึน้มาเป็นล าดบั  ทางบริษัทฯ ได้มีการ ท าสญัญากบัทาง
ผู้ผลติเพื่อก าหนดปริมาณและราคาเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อการบริหารจดัการต้นทนุให้มีประสทิธิภาพ 
การปรับขึน้คา่แรงขึน้ต า่ตามนโยบายรัฐซึง่อาจมีขึน้ในอนาคต จะมีผลท าให้ต้นทนุในการด าเนินงานสงูขึน้ 
เนื่องจาก ต้นทนุแรงงานเป็นหนึง่ในต้นทนุหลกัของการประกอบธรุกิจ 

 

 แนวโน้มธุรกิจปี 2562 
o ธุรกิจโรงแรม: ปรับประมาณการการเติบโตของ RevPar (ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมยุ 

และโรงแรมโคซี่พทัยา) ลดลง 4% - 5% เทียบปีก่อน จากการลดลงของอตัราการเข้าพกัเฉลี่ย (OCC) เป็น
ส าคญั การปรับประมาณการลงเนื่องจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกออ่นตวักวา่ที่คาด อีกทัง้แนวโน้มการ
ฟืน้ตวัของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติโดยเฉพาะชาวจีนยงัไมแ่นช่ดั     

o ธุรกิจอาหาร: บริษัทฯ มีแผนที่เน้นขยายการขายอาหารผ่านช่องทาง delivery เพิ่มขึน้ ทัง้ทางช่องทาง 
‘1312 Food Hunt’ ซึ่งเป็น on-line delivery application ของบริษัทฯ เอง และ ผ่านทาง food 
aggregators อื่นๆ   และเพื่อกระตุ้นยอดขาย บริษัทฯ มีแผนการแนะน าเมนใูหม่ๆ  รวมทัง้เน้นการท าโปรโม
ชนัท่ีเน้นความคุ้มคา่ เพื่อดงึผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั มีช่ือภาษาองักฤษวา่ Central Plaza Hotel 
Public Company Limited ("บริษัท" หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุ
วนั กรุงเทพมหานคร 10330 มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ “หุ้นกู้” โดยมีจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 (หก
แสน) หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท มลูคา่ของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000,000  (หกร้อยล้าน) 
บาท โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รายละเอียดของตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

ค าและข้อความที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 3 นีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกบัที่ได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากดัความไว้ในข้อก าหนดว่า
ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  ("ข้อก าหนดสิทธิ") เว้นแตจ่ะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 1 ของสว่นที่ 3 นี ้

1.1    ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  

 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 

ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2567 

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : สกลุเงิน 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 600,000 (หกแสน) หนว่ย 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 600,000,000  (หกร้อยล้าน) บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

อายหุุ้นกู้ : 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ระยะเวลาการเสนอขาย : วนัท่ี 29 - 30 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

วนัออกหุ้นกู้ : วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2567 

อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  : ร้อยละ 2.44 (สองจดุสีส่ี)่ ตอ่ปี 
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1.2  วิธีการ เวลาและสถานที่ในการช าระหนี ้“หุ้นกู้” 

 การช าระเงินต้น : ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นโดยท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

 การช าระดอกเบีย้ : วนัที่ 30 เมษายน และ 31 ตลุาคม ของทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยจะท า
การช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และจะท าการช าระ
ดอกเบีย้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แตล่ะชดุ 

 อตัราดอกเบีย้ผิดนดั : อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  บวกด้วยอตัราร้อยละ 2 (สอง) ตอ่ปี 

ทัง้นี ้หากอตัราดอกเบีย้ผิดนดัดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสงูสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ส าหรับหุ้ นกู้ ไม่ว่าในขณะใดๆ ให้อัตรา
ดอกเบีย้ผิดนดัเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุที่กฎหมายอนุญาตให้เรียก
เก็บได้ 

 การขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะน าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีไ้ปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 การไถ่ถอนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้ จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระ
เงินต้นตามมลูคา่หุ้นกู้  

 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

: ไมม่ี 

 สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

: ไมม่ี 

 การซือ้คืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่ง
อื่นๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ เป็นการ
ทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกราย และ
จะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย ซึ่งหุ้ นกู้ ที่ถูกซือ้ดังกล่าว ผู้ ออกหุ้ นกู้
จะต้องยกเลกิหุ้นกู้นัน้ 

 
1.3 รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ แทน 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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การขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้จะยื่นค าขอให้สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยพิจารณารับหุ้นกู้ เป็น
ตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนภายในวนัออกหุ้นกู้  และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นตราสารหนี ้
ขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายหุุ้นกู้  

อนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A” แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” 
โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อวันที่                
16 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
ทัง้นี ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้ นกู้ อย่าง
ตอ่เนื่องตลอดอายหุุ้นกู้  

สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะยาว  (บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด) 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั หรือ ทริส ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรและตราสารหนีร้ะยะยาวที่มี

อายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป จ านวน 9 (เก้า) อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ่งเป็นอนัดบัต ่าสดุ ซึ่งแต่ละ
สญัลกัษณ์มีความหมาย ดงันี ้
AAA : อนัดบัเครดิตองค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสีย่งต ่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 

AA : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบั AAA 

A : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหนีอ้อ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัสงู ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) 
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ซึง่อาจสง่ผลให้ความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ไมเ่พียงพอ 

B : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสีย่งในระดบัสงูมาก ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืน
เงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 

C : องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในการผิดนดัชาระหนีส้งูที่สดุ ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อมอื่นๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ 

SD : องค์กรที่ภาระหนีบ้างสว่นอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหนี ้แตย่งัคงสามารถช าระหนีใ้ห้กบัภาระหนีอ้ื่นๆ ตอ่ไปได้ 
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D : องค์กรที่ภาระหนีท้ัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดอยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารหนีท้ี่อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระ
หนี ้

หมายเหต ุ อนัดบัเครดิต AA ถึง B อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของ
อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั  
อนัดบัเครดิตทกุประเภทที่จดัโดยทริสเรทติง้สะท้อนความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่รวม
ความเสีย่งจากการแปลงคา่เงินสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 
นอกจากนี ้ทริสเรทติง้ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิต ของผู้ออกตราสารหนีใ้นระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติง้จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสาร
หนีท้ี่อาจกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนีโ้ดยสว่นใหญ่จะเทา่กบั
แนวโน้มอนัดบัเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนัน้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผกูพนัในการช าระหนีข้องตราสารนัน้ๆ 
ทัง้นี ้แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 
แนวโนม้บวก (Positive) แนวโนม้บวก (Positive) หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรับขึน้ 
แนวโนม้คงที ่(Stable) แนวโนม้คงที ่(Stable)  หมายถงึอนัดบัเครดติอาจไม ่   
 เปลีย่นแปลง 
แนวโนม้ลบ (Negative) แนวโนม้ลบ (Negative) หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรับลดลง 
แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing)  แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing) หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรับขึน้  
   ปรับลดลง หรือไมเ่ปลีย่นแปลง 
ทริสเรทติง้อาจประกาศ “เครดิต ทริสเรทติง้อาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึง่เป็นขัน้ตอนหนึ่งของการ
ทบทวนอนัดบัเครดิตที่ทริสเรทติง้ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ส าคญัซึ่ง ทริสเรทติง้
พิจารณาแล้วเห็นวา่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติง้จดัอนัดบั แต่ข้อมลูดงักลา่วยงั
ไมช่ดัเจน หรืออาจจะยงัสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทนุใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุ
หรือแผนงานตา่งๆ ฯลฯ โดยจะยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงผลอนัดบัเครดิตเดิมแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้เพื่อเตือนให้นกัลงทนุ
ระมดัระวงัในการท่ีจะลงทนุในตราสารหนีข้ององค์กรนัน้ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตผุล (Rationale) 
ที่แจ้งเหตใุนการออกประกาศเตือนพร้อมระบ ุ“เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกบัอนัดบัเครดิต
ปัจจบุนั โดยงดการระบ ุ“แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลีย่นแปลงอนัดบัเครดิตในระยะอนัใกล้ ซึง่มี3 รูปแบบ คือ 
(1) Positive (บวก) 
(2) Negative (ลบ) และ  
(3)  Developing (ยงัไมช่ดัเจน) 
ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ส าคญัซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอนัดบัเครดิตเดิม หรือเมื่อมี
การออกตราสารหนีใ้หมห่รือยกเลกิอนัดบัเครดิตเดิม ทริสเรทติง้จะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (Credit Update) 
โดยผลอนัดบัเครดิตอาจ “เพิ่มขึน้” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” 
(Cancelled) 
ทีม่า : บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากดั 
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1.4 วัตถุประสงค์การใช้เงนิ  

ผู้ออกหุ้นกู้มีวตัถปุระสงค์จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้จ านวนประมาณ 600,000,000 (หกร้อยล้าน) 

บาท ไปเพื่อใช้ในการช าระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจภายในปี 2563 

1.5  การจดทะเบียนซือ้ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง 

ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้น าหุ้นกู้ ไปจดทะเบียนเพื่อซือ้ขายในตลาดรองใด ๆ ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใด ที่มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารหนี ้

1.6 ข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตคีวามตามกฎหมายประเทศไทย 

ข้อก าหนดสทิธิส าหรับหุ้นกู้ ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

1.7 สรุปข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ 

 ข้อก าหนดสทิธิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้  
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

 หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  : 1. ค ารับรอง และการรับประกนั 
ณ วนัออกหุ้นกู้  และตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมีหนีท้ี่ต้องช าระภายใต้ข้อก าหนด
สทิธินี ้ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ค ารับรอง และให้การรับประกนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้   

(1) เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้อยา่งถกูต้องตามกฎหมายของ
ประเทศไทยโดยเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(2) เป็นผู้ มีอ านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตน
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนของหุ้นกู้   

 (3) ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการ
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และก่อหนีภ้ายใต้หุ้นกู้   
(2) เข้าท าและลงนามในข้อก าหนดสิทธิ สญัญาแต่งตัง้นายทะเบียน 

หุ้นกู้  สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  และ 

(3) ปฏิบตัิตามความผกูพนั และภาระหนีข้องตนตามข้อ (ข) (1) และ 
(2) ข้างต้น 

 โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการอนญุาต การอนมุตัิ และความยินยอมที่จ าเป็น 



 สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้  หน้าท่ี 6 

และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที่ประชุมกรรมการ
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  (หากจ าเป็น) ของผู้ ออกหุ้ นกู้  และ
ภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้ ออกหุ้ นกู้  (ถ้ามี )  
ทกุประการส าหรับการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้ว 

(ค) ภาระหนีแ้ละหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้  ข้อก าหนดสิทธิ  
สัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้ นกู้  สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ย หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 
(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตาม

กฎหมายและสามารถใช้บงัคบักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ 
(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน  

ข้อรับรอง หรือข้อสญัญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ให้ไว้หรือเข้าท าไว้กบั
บคุคลอื่น ยกเว้นกรณีการบงัคบัใช้สิทธิตามหุ้นกู้  ข้อก าหนดสิทธิ 
และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่ งอาจจะถูกจ ากัดโดย
บทบญัญตัิของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัท่ีมีผลกระทบตอ่การบงัคบัใช้สทิธิของเจ้าหนี ้
ทัว่ไป 

(ง) ณ วนัออกหุ้นกู้  ข้อก าหนดสิทธิมีสาระส าคญัสอดคล้องถูกต้องและไม่
ขดัแย้งกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนว
ปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลเก่ียวกับหุ้นกู้ รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

2.  หน้าที่กระท าการ 
ตราบเท่าที่ผู้ ออกหุ้นกู้ มีภาระหนีต้ามหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ ตกลงจะกระท าการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสัง่ตา่ง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยไม่ชกัช้า 
ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ด าเนินการ เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์หลกัในการ
ประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของ
กิจการหลกัของตนที่ก าลงัด าเนินการอยู ่ณ วนัออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้ไมร่วมถึง
กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้
ครอบคลมุถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน ณ วนัออกหุ้น
กู้ ด้วย 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลกัที่ส าคญัซึ่งจ าเป็นต้องมีเพื่อการ
ประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ 
ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
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ดงักลา่วตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่าจะท าให้สามารถประกอบ
กิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนีไ้ม่ตัดสิทธิ 
ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หาก 
ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่าการยกเลิกดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
กิจการและไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสมดุทะเบียน ขอคดัทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและ/หรือจัดให้มีการท าบัญชีและงบการเงิน
ของผู้ออกหุ้นกู้  และเก็บรักษาไว้ซึ่งบญัชีและงบการเงินอย่างเหมาะสม
และถกูต้องตามหลกัการทางบญัชี 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัเตรียมและจดัให้มีเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีต้ามเวลา
ที่ก าหนดไว้ ณ ส านักงานของผู้ ออกหุ้ นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ สามารถ
ตรวจสอบและคดัส าเนาได้โดยสะดวกระหว่างวนัและเวลาท าการของ 
ผู้ออกหุ้นกู้  แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เป็นการขดัขวางต่อการด าเนินงานของ  
ผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดอายหุุ้นกู้  
(1)  คู่ฉบบัข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้โดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกันกบัวนั

ออกหุ้นกู้  เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อก าหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้
จดัเตรียมไว้ภายในวนัที่ข้อก าหนดสิทธิฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผล
ใช้บงัคบั  

(2)  ส าเนางบการเงินประจ าปีล่าสุดที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้วโดยจัดให้มีภายในวนัเดียวกันกับวนัที่ผู้ออก
หุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้อง
ไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีและใน
กรณีที่งบการเงินประจ าปีดงักลา่วมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะจดัให้มีงบ
การเงินประจ าปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองด้วย  

(3)  ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบ
บญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั
วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ส่งให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณี 
ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละ
ไตรมาส  

(4)  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี โดยจะจดัให้มีภายในวนัเดียวกนั
กับที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณี 
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ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชี 

(5) ส าเนาเอกสารที่เป็นหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการช าระเงินค่าดอกเบีย้
ตามหุ้นกู้ทัง้หมดโดยครบถ้วนแล้ว โดยจะจดัให้มีภายในวนัที่ครบ
ก าหนดช าระดอกเบีย้นัน้ ๆ 

(6)  หนงัสอืแจ้งยกเลกิหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซือ้หุ้นกู้คืนจากผู้ ถือหุ้น
กู้  (ถ้ามี) 

(7) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit 
Update) ที่จัดท าขึน้โดยบริษัทจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(8) หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้ นกู้  ในกรณีมีการ
เปลีย่นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  

(9) เอกสารหรือหลกัฐานอื่นที่ผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร 
ทัง้นี ้รายการตามข้อ 2. (ฉ) (2) และ 2. (ฉ) (3) ของข้อก าหนดสทิธิ หาก
ผู้ออกหุ้นกู้มีการจดัท างบการเงินรวม ก็ให้จดัให้มีส าเนางบการเงินรวม
ด้วย 

(ช) ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายผ่านทางนาย
ทะเบียนหุ้ นกู้  ตามช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อรายงานให้ทราบถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั นบัแต่วนัที่
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จ านวนหรือสดัส่วนการกู้ ยืมเงิน การค า้ประกัน หรือการก่อภาระ

หนีอ้ื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนีเ้กินสดัสว่น
หรือผิดเง่ือนไขที่ได้ผกูพนัไว้ตามข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้

(2) ผู้ ออกหุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง เช่น มีการขาดทนุหรือมีการลดทุนอย่างมีนยัส าคญั หรือ
กรณีเกิดความเสียหายขึน้กับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคญัในการ
ประกอบธุรกิจของตน เป็นต้น 

(3) รายงานเหตกุารณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถช าระหนี ้
ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีต้อ่เจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนีต้ามตรา
สารหนีท้ี่มีมูลค่าหนี ้(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็น
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือ
จ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดงักล่าว  หรือ
กรณีบริษัทย่อยผิดนัดช าระหนีต้่อเจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนี ้
ตามตราสารหนีท้ี่มีมลูคา่หนี ้(ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) 
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เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท 
หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่กบัเงินจ านวนดงักลา่ว 

(5) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกิน
กวา่ 400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอื่น
ที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค า
พิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้ช าระ
เงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อย
ล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากบัเงินจ านวน
ดงักลา่ว เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยสามารถพิสจูน์ได้ว่า มี
ความสามารถช าระหนีด้ังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดอนัเป็นที่สดุของ
อนุญาโตตุลาการนัน้ และการช าระหนีน้ัน้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(6) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้
หรือในสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อก าหนดสทิธิ 

(7) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 
ไมว่า่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวรอนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบ
อยา่งร้ายแรง หรือ (2) มีค าสัง่หรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลกิกิจการ หรือ 
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทัว่ไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้
ออกหุ้นกู้ เข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี  เว้นแต่การเลิกกิจการที่
กลา่วมาในข้อนีเ้ป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึง่ตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของการด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะ
เข้ารับเอาหนีส้นิหรือข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เก่ียวกบัหุ้น
กู้ โดยชดัเจน และการเลกิกิจการเนื่องจากเหตดุงักลา่วนัน้ไม่ท าให้
โอกาสที่จะได้รับช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ ถือหุ้นกู้ เสียไปหรือด้อยลง
กวา่เดิม 

(8) ผู้ออกหุ้นกู้  เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์หรือลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

(9) ผู้ออกหุ้นกู้กระท าหรือถกูกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือ
ถกูครอบง ากิจการตามมาตรา 247 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ใช้แทนที่) 

(10) ส าเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (เฉพาะในสว่นของผู้ ถือหุ้นกู้ รายดงักลา่ว) 
เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ ทัง้นี ้ให้ผู้ ออกหุ้นกู้ จัดส่งหรือด าเนินการให้
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นายทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่ 
(11) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้

หรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้น
กู้ ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

 อนึง่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และ
ได้รายงานข้อมลูใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่า  
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนัน้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แ ล้ว ณ วนัที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไม่ชัดเจน 
หรือมีข้อมลูอื่นใดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่มีความจ าเป็นที่ต้องสง่เพิ่มเติมหรือ
มีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อการ
ตดัสินใจในการลงทนุ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชีแ้จงหรือสง่ข้อมลูใดๆ 
เพิ่มเติมให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ 
หรือจ าหนา่ยจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นใหญ่ของตนเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปนีท้กุประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนดัใดเกิดขึน้และด ารงอยู่ และ  
(2) ผู้ออกหุ้นกู้ยงัคงมีสถานะเป็นนิติบคุคลเดิมซึง่คงด ารงอยูต่่อไป หรือ
มีการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่นิติบคุคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ 
โดยนิติบุคคลอื่นนัน้รับโอนไปทัง้สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้
หุ้นกู้  และ (3) การด าเนินการดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการด าเนินการดังกล่าว
ให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบก่อนด าเนินการใดๆ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระ หรือปลดเปลือ้งภาระ ภาษีอากรทัง้หมดที่ตนถูก
เรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงิน
ได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ) หรือมูลหนีอ้ื่นใดอันมี
บริุมสิทธิตามกฎหมายอย่างถกูต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ   เว้นแต่ในกรณีที่หนีภ้าษีอากรหรือสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วก าลงัอยูใ่นระหวา่งการโต้แย้งโดยสจุริต  

(ญ)  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ใน
อตัราสว่นไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึง่) ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแต่ละปี โดย
ท าการค านวณจากงบการเงินรวม 

 ทัง้นี  ้เพื่อประโยชน์ของการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้ 
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ค าจ ากดัความตามที่ระบไุว้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
 "หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้" หมายถึง หนีส้ินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ

ดอกเบีย้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ทัง้นี ้ให้รวมถึง สว่นของหนีส้ิน
ที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระ
ผูกพนัอื่นในลกัษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น (การ 
ค า้ประกนัไมร่วมถึงกรณีที่บคุคลอื่นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ออก
หุ้นกู้ ) แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตดับญัชี และหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ที่เกิดจากสญัญาเช่า 

 "ส่วนของผู้ ถือหุ้ น" หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของผู้ ออกหุ้ นกู้ ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวม 

 "งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated 
Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีและผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว 

(ฎ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจดู
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้
ถือหุ้นกู้ ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้แก่ผู้ ออกหุ้นกู้ ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
(เจ็ด) วนั ก่อนหน้าวนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดเูอกสารดงักลา่ว 

(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัดหา
บคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดย
ไม่ชักช้า แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้
ทราบหรือควรทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตวับุคคลดงักล่าว และจะ
ด าเนินการให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ เดิม (แล้วแต่กรณี) 
แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้ช่ือและที่
อยูข่องนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม ่(แล้วแตก่รณี) ด้วย  

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยภายในวนัออกหุ้นกู้  และจะรักษาสถานะ
ให้หุ้นกู้ เป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
ตลอดอายหุุ้นกู้  

(ฑ)  ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการให้มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนั
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ
วนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอนัดบั
ความนา่เช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้  ซึ่งอนัดบัความน่าเช่ือถือนีม้ิได้
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จัดท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน า ให้ผู้ลงทุนท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่
เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถือ 

3.  หน้าที่งดเว้นกระท าการ 
ตราบเท่าที่ผู้ ออกหุ้นกู้ มีภาระหนีต้ามหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ ตกลงจะกระท าการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระเงิน 

ต้นและ/หรือดอกเบีย้หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว หรือมีเหตุผิดนดัหรือ
เหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไมด่ าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทนุช าระแล้วของผู้ออก
หุ้นกู้  เว้นแต่เป็นกรณีการลดทนุเพื่อวตัถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) และการลดทนุดงักลา่วจะต้องไม่
ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สนิลดลง 

 ดอกเบีย้หุ้นกู้  : 1. หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่เท่ากบัร้อยละ 2.44 (สองจุดสี่สี่) ต่อปี 
และมีอาย ุ5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

   2. จ านวนดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ ในแต่ละงวดดอกเบีย้ ให้ค านวณจากเงิน
ต้นของหุ้นกู้  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ของข้อก าหนดสิทธิ โดยอาศัย
หลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั และโดยการนบั
จ านวนวนัท่ีผา่นไปจริงในแตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง 

 ทัง้นี ้การเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เพื่อให้เป็นวนัท าการ ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 8.3 ของข้อก าหนดสทิธินัน้ จะไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่การค านวณ
ดอกเบีย้ที่ก าหนดไว้นี ้เว้นแต่ในกรณีวนัช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายไม่
ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 
และจะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนั
ช าระดอกเบีย้ที่เลือ่นออกไป มารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย 

   3. ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจ านวนทศนิยม
มากกวา่ 6 (หก) ต าแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ต าแหน่ง
โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) 
นอกนัน้ให้ปัดลง 

   4.  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระหนีเ้งินต้น ตามเง่ือนไขในข้อก าหนด
สิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่หนีถ้ึงก าหนดช าระโดยพลนัตามที่ระบไุว้ในข้อ 
10.2 ของข้อก าหนดสิทธิ) ดอกเบีย้ส าหรับหนีท้ี่ค้างช าระนบัจากวนัถึง
ก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ท าการช าระหนีค้รบถ้วนให้คิดใน
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั   

 การช าระเงินต้นของหุ้นกู้ : (ก) กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท า
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การช าระผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้
ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้ นกู้ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นกู้ จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าสง่ส าเนาสมดุ
บญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็นนิติ
บุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า  14 
(สิบสี่) วนัก่อนวันช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ นกู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน า
ใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแตใ่นกรณีที่มี
เหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้
น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้องช าระ
เงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ช าระเงินต้นตามหุ้นกู้  ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือ
แจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จ านวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอน
เงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้  ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี
พร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ ปรากฏอยู่และ
เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่ รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระเงินต้น หรือโดยเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้น
กู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือ
หุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืน
หรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้ นกู้ จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ น าใบห้นกู้ มา
เวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช าระเงินจนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้นแล้ว 

 การช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  
หรือเงินอื่นใด (ถ้าม)ี 

: (ก) กรณีทัว่ไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้น
กู้  (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดย
การโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้
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ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีพร้อมน าส่งส าเนาสมดุบญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏ
อยูแ่ละเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนาถกูต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วนัก่อนวนัช าระดอกเบีย้หรือเงิน
จ านวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือ
หุ้ นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่
ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อ
การช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในการช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุอนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ ถือ
หุ้นกู้น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้อง
ช าระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

   (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้  (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ใน
ช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียน
หุ้นกู้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอน
เ งิ น เ ข้ า บัญ ชีพ ร้ อมน า ส่ ง ส า เ น า สมุดบัญ ชีห น้ า ที่ มี ช่ื อ ข อ ง 
ผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนา
ถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัช าระ
เงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ และ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในการช าระดอกเบีย้งวด
สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจ่ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้
มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตอุัน
ควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้จะไมช่ าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายจนกว่าจะได้รับใบ
หุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วซึ่ง
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะน าส่งใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้
ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็น
หลกัฐาน 

 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้
คืนหุ้นกู้ 

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการ
ช าระเงินต้นทัง้หมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้าย 

   2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือ
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แหลง่อื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซือ้คืน
หุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือ
หุ้นกู้ทกุราย และจะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย 

   3. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซือ้คืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนีต้ามหุ้นกู้ดงักลา่ว
ระงบัลง เนื่องจากหนีเ้กลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะ
น าหุ้นกู้ดงักลา่วออกเสนอขายตอ่ไปอีกมิได้ ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลกิหุ้นกู้ที่ซือ้มาดงักลา่ว รวมทัง้แจ้งเร่ือง
การซือ้คืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้ และส านกังาน ก .ล.ต. 
ทราบโดยไม่ชักช้า ทัง้นี  ้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้อง 

4.     ผู้ออกหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่
เป็นการซือ้หุ้นคืนตามข้อ 9.2 ของข้อก าหนดสทิธิ หรือได้รับโอนหุ้นกู้มา
จากผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้  

 เหตผิุดนดั : กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดนดัตามข้อก าหนดสทิธิ 
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวน

อื่นใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี 
กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ ดงักลา่วมีสาเหตมุาจากความลา่ช้า และ/หรือความผิดพลาด
ที่เก่ียวกบัระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้ออกหุ้นกู้  
และผู้ออกหุ้นกู้พิสจูน์ได้ว่าตนได้น าดอกเบีย้หรือเงินต้นหรือเงินจ านวน
อื่นใดเข้าบญัชีเพื่อช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แล้วตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ
แตผู่้ ถือหุ้นกู้มิได้รับช าระโดยเหตอุนัจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตใุด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถควบคมุได้ และผู้ออกหุ้นกู้
ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้นหรือเงินจ านวน
อื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วนัท าการหลงัจากวนัครบก าหนดช าระ 
แล้วแตก่รณี  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ฝ่าฝืนหน้าที่ตาม 6.2 (ญ) ของข้อก าหนดสทิธิ 
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง เง่ือนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใด

ข้อหนึง่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ช าระเงิน
ต้น และ/หรือ ดอกเบีย้) โดยหากเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตทุี่สามารถ
แก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน 
ภายหลงัจากวนัที่ได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระท า
ผิดข้อตกลงดงักลา่วแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกนั) ซึ่งถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่
ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด  
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(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มี
จ านวนรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงิน
ในสกลุเงินอื่น ซึง่มีมลูคา่เทียบเทา่จ านวนเงินดงักลา่ว) และ/หรือ บริษัท
ยอ่ยผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มีจ านวน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท (หรือจ านวนเงินใน
สกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลูค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักลา่ว) จากการที่ผู้ออก
หุ้นกู้ ไม่ช าระหนีด้งักล่าวภายในหรือในกรณีมีเหตุท าให้เจ้าหนีข้องผู้
ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ช าระคืนหนีด้งักลา่วก่อน
ครบก าหนดตามสทิธิของเจ้าหนีใ้นสญัญาที่เก่ียวข้องโดยการเร่งรัดการ
ช าระหนีก้่อนครบก าหนดนัน้เป็นผลจากการเกิดเหตผิุดนดั โดยที่ผู้ออก
หุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ท าการช าระหนีด้ังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระหนีน้ัน้ๆ   

(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ อ งค า พิ พากษา เส ร็ จ เด็ ดขาด  ห รื อค า ชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นท่ีเทียบเท่า
กบัเงินจ านวนดงักลา่ว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 
หรือค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้
รวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงิน
อื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย
สามารถพิสจูน์ได้ว่า มีความสามารถช าระหนีด้งักล่าวได้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดอันเป็น
ที่สดุของอนุญาโตตลุาการนัน้ และการช าระหนีน้ัน้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการ
เร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้น
กู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และสถานการณ์เป็นผู้มีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั หรือการด าเนินการดงักลา่วไม่ได้รับการปลดเปลือ้งภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดงักลา่ว หรือนบัแต่
วนัที่มีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลเพื่อด าเนินการเช่นนัน้ แล้วแต่
กรณี 

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีค าสัง่ยึดหรืออายดั ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้  
ไมว่า่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต และไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือมีการ
ด าเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตัง้ ผู้บงัคบัหลกัประกัน
ตามกฎหมาย ซึง่ค าสัง่หรือการถกูด าเนินการทางกฎหมายนัน้มีผลบงัคบั
เอากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทัง้หมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้  
ซึง่การด าเนินการดงักลา่วอาจเกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง เว้น
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แต่คดีที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องค าสั่งยึดหรืออายัดหรือการด าเนินการทาง
กฎหมายนัน้อยูใ่นระหวา่งการโต้แย้งโดยสจุริต ซึ่งในกรณีดงักลา่วให้ถือ
ว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่ เ ก่ียวข้องกับหุ้ นกู้  ตราบเท่าที่คดีหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายนัน้ยงัไมม่ีการตดัสนิเป็นท่ีสดุ 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั ไมว่า่จะ
เป็นการชัว่คราวหรือถาวรอนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง 
หรือ (2) มีค าสัง่หรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้
ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ ออกหุ้ นกู้ เข้าสู่
กระบวนการช าระบญัชี  เว้นแต่การเลิกกิจการที่กลา่วมาในข้อนีเ้ป็นผล
เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการ
ควบรวมบริษัท ซึง่ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักลา่ว 
นิติบคุคลที่จะคงอยูต่อ่ไปจะเข้ารับเอาหนีส้ินหรือข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้
ออกหุ้นกู้ ที่เก่ียวกับหุ้นกู้ โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุ
ดงักล่าวนัน้จะไม่ท าให้โอกาสที่จะได้รับช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ของผู้ ถือหุ้นกู้
เสยีไปหรือด้อยลงกวา่เดิม 

(ฌ) หนีต้ามหุ้นกู้  หรือการกระท าตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระส าคญัอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ ออกหุ้นกู้  อันเก่ียวกับหุ้นกู้ หรือที่มีอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดสทิธินี ้ไมม่ีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศวา่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางการเงินของ
ตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุพกัการช าระหนีข้องตนเป็นการทัว่ไปไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนีป้ระเภทใด ๆ  หรือมีการเร่ิม
เจรจา หรือเข้าท าสญัญาใด ๆ กบัเจ้าหนีร้ายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย
รวมกันของตนเพื่อวตัถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีอ้นัมีลกัษณะ
เป็นการผอ่นผนัการช าระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้   

 ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เก่ียวกับหนีไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ทัง้หมดของตน 
(หรือหนีใ้นบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถช าระได้เมื่อหนีน้ัน้ถึง
ก าหนดช าระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรือท าความตกลง หรือท าขึน้ซึ่งการ
โอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีท้ี่
เก่ียวข้องกบัหนีใ้ด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  

 ผลของการผิดนดั : เมื่อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ 10.1 ของข้อก าหนดสทิธิ หาก 
(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ่งถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  
(ข)  มีมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นชอบให้ด าเนินการ หรือ 
(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 10.1 (ก) (ฉ) (ซ) หรือ (ฌ) ของข้อก าหนดสทิธิ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อม
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ด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระ
โดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้การที่ผู้
ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด หากไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอื่น 
ให้ถือไว้ก่อนวา่ได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้ทัง้หมด 

 การแก้ไขเพิม่เติม 
ข้อก าหนดสทิธิ 

: (1) การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ ในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่
สาระส าคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเร่ืองที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง  
กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ 
หรือข้อบงัคับของ ส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัตา่งๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและ/หรือในตลาดตรา
สารหนี ้(ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี)้ และ/หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่หุ้ นกู้ จดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ให้กระท าได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้
บงัคบัเมื่อได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 
เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดเป็นประการอื่น 

(2)   การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (แตท่ัง้นี ้
ไมร่วมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนัเป็นการขยาย
อายุหุ้นกู้หรือการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น 
หุ้นกู้ อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลใด ๆ และเพื่อกรณี
อื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ออกหุ้นกู้  และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไขเปลีย่นแปลง
ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการ
อื่น  

(3)   การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิไมว่า่กรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้ง
กับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท้ี่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมและใช้แทนที)่ 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้
และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
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เพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้องขอ 
 กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั : ข้อก าหนดสทิธิฉบบันีใ้ช้กฎหมายไทยบงัคบั 

2.   ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

เนื่องจากผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก .ล.ต. ให้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบบัลง
วนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เฉพาะต่อ  “ผู้ลงทนุสถาบนั” เท่านัน้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้ท า
การจดข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้กบัส านกังาน ก.ล.ต. ให้จ ากดัการโอนอยูเ่ฉพาะภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั ตามค านิยามที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ทกุประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประเภทและลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ 
4 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้
ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดงันัน้ ผู้
ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลอื่นที่
ไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนัดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่มีการโอนหุ้นกู้ โดยฝ่าฝืนข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น ผู้ รับโอนซึ่งมิได้เป็นบคุคล
ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามที่ระบไุว้ข้างต้น จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ภายใต้หุ้นกู้ หรือข้อก าหนดสิทธินี ้โดยสิทธิดงักลา่วจะ
ตกเป็นของผู้โอนซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทนุสถาบนัแทน 

3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้  

การออกหุ้นกู้ ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหมต่ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมและใช้แทนที่) โดยเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  และเป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทนุสถาบนั ตามที่ได้
ก าหนดประเภทของผู้ลงทนุสถาบนัไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ.4/2560 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ซึง่ประกอบด้วย  

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี ้"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 
(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(4) บริษัทเงินทนุ 
(5) บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
(6) บริษัทหลกัทรัพย์  
(7)  บริษัทประกนัวินาศภยั 
(8) บริษัทประกนัชีวิต  
(9) กองทนุรวม 
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(10) กองทนุสว่นบคุคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทุน
ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(13)  กองทนุประกนัสงัคม  
(14)  กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
(16)  ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
(17)  ยกเลกิ  
(18)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
(19)  สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  
(20)  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท  
(22) นิติบคุคลซึง่มีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24)  ผู้จดัการกองทนุ หรือผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับคุลากรในธรุกิจตลาดทนุ  
(25) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 33 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท์   0-2208-4845-47 

3.3 เง่ือนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ด าเนินการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  

ซึง่จะเสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั ตามจ านวนและราคาที่ระบใุนข้อ 1 ของสว่นที่ 3 ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  

3.4 ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  
รายการคา่ใช้จ่าย(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู 50,000 
คา่ธรรมเนียมขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 120,000 
คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ 417,000 
รวมประมาณ 587,000 
หมายเหต ุ :*ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้  ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้   

   คา่จดัพิมพ์หนงัสอืชีช้วน เป็นต้น 
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3.5 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้  
ผู้ลงทุนสถาบนัที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ ได้ที่ส านกังานของผู้จัดการ

การจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 และที่หนว่ยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ดงักลา่วที่มีบริการรับ
จองซือ้ ภายหลงัจากที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนงัสอืชีช้วนส าหรับหุ้นกู้มีผลใช้บงัคบัแล้ว ระหว่าง
วนัและเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ดงักลา่ว ภายในวนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน ซึ่งมีข้อมลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านกังาน 
ก.ล.ต.เพื่อศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ได้ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้จากเว็บไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

3.6 วนัและวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  
3.6.1 ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ขัน้ต ่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคณูครัง้

ละ 10 (สบิ) หนว่ย หรือ 10,000 (หนึง่หมื่น) บาท 
3.6.2 ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้หุ้นกู้ ในใบจองซือ้หุ้นกู้ ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อม

ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้
1) ผู้ลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิติ

บคุคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนาหนงัสือแสดง
ความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบั
ลา่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

3) ในกรณีผู้ลงทนุประสงค์ที่จะได้รับช าระดอกเบีย้และเงินต้นของหุ้นกู้ โดยวิธีการโอนเงินเข้า บญัชีธนาคาร ผู้ลงทุน
จะต้องแนบส าเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝาก พร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นกู้  โดยช่ือบญัชีธนาคารจะต้องเป็น
ช่ือเดียวกนักบัช่ือผู้ลงทนุซึง่เป็นผู้จองซือ้หุ้นกู้  และเป็นบญัชีที่เปิดในประเทศไทย  

3.6.3 ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องจดัสง่เอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น พร้อมเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนหุ้นกู้ทีจ่อง
ซือ้ไปท่ีส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซือ้ ดงันี ้
(ก) วิธีการสง่เอกสารและการช าระเงินคา่จองซือ้ 

1) ส าหรับผู้ ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสด   เงินโอน หรือโดยโอนเงินผ่านระบบ 
BAHTNET สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่
หนว่ยงานขายหรือสาขาแตล่ะแหง่ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซือ้หุ้นกู้  ในวนัท่ี 29-30 ตลุาคม 
พ.ศ. 2562 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. 

http://www.sec.or.th/
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หรือเวลาปิดท าการของหนว่ยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักลา่ว เข้าบญัชีดงัต่อไปนี  ้โดยในกรณีที่ช าระเป็น
เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET  จะต้องโอนก่อนเวลา 10.00 น. ของวนัออกหุ้นกู้  หรือวนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 
2562 โอนเงินคา่จองซือ้เข้าบญัชี ดงันี ้

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 1/2562”  
 

2)ส าหรับผู้ลงทนุสถาบนัท่ีประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรื
อดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ ตามที่ระบุไว้ใ นข้อ 3.2 และที่
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซือ้หุ้นกู้  ตัง้แต่เวลา 8.30 น. 
หรือเวลาเปิดท าการของหนว่ยงานขายหรือสาขาแตล่ะแหง่ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของหนว่ยงาน
ขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าว ของวนัที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และสามารถเรียกเก็บช าระเงินได้จากส านักหกับัญชีใน
กรุงเทพมหานครเทา่นัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 “บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 1/2562” 
3)  การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จดัเตรียมไว้

ในแตล่ะสถานท่ี 
4)  ผู้จองซือ้ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้ และได้ท าการจองซือ้หุ้นกู้ดงักลา่วข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้

และขอเงินคืนไมไ่ด้ (ยกเว้น กรณีที่ระบใุนข้อ (จ)) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการ
จองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

5)  ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นกู้ก่อนก าหนด หากมีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เข้ามาครบตาม
จ านวนที่ก าหนดแล้ว 

6)  ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยงัไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (KYC/CDD)  
ผู้ จองซือ้รายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
(KYC/CDD) ตามแบบที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ก าหนดก่อนการจองซือ้หุ้นกู้  

7)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาท าการของผู้จัดการการจดัจ าหน่าย 
หุ้นกู้ ) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้ นกู้ที่เสนอขายให้แก่ 
ผู้จองซือ้ได้ ผู้จองซือ้มีสทิธิที่จะยกเลกิการจองซือ้ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงบัหรือหยดุ
การเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เกิดขึน้ในวันจองซือ้หุ้นกู้ วนัสดุท้าย ให้ผู้ จองซือ้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ ต้องด าเนินการภายในวนันัน้ 
(“ก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้”) 

3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้  
3.7.1  การเสนอขายและการจดัสรรหุ้นกู้ครัง้นี ้ เป็นการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้ ดงักลา่วทัง้จ านวนให้เฉพาะแก่ ผู้ลงทนุสถาบนั 

เทา่นัน้  
3.7.2     การจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ แต่ละราย โดยผู้จดัการการจัด

จ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิที่จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนั รายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจอง
ซือ้หุ้นกู้ ของผู้ลงทุนสถาบนัรายใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ตามแต่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แต่ละรายจะ
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เห็นสมควร นอกจากนี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้อาจจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ ตนเองหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้ออกหุ้นกู้  ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นผู้ลงทนุสถาบนัได้ โดยไมม่ีข้อจ ากดัใดๆ 

3.8 การจดัสรรหุ้นกู้ ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย การยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้  และการรับจองซือ้หุ้น
กู้ เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

วิธีการจดัสรรหุน้กู้ในกรณีทีมี่ผูจ้องซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ตามที่เห็นสมควร 

โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้อาจท าการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรให้แก่
บคุคลใดก็ได้ ทัง้นี ้ตามแตว่ิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ เห็นสมควร 

การยกเลิกการจองซ้ือหุน้กู้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณี

ที่มิได้รับการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ครบถ้วนจากผู้จองซือ้ ณ เวลาที่ท าการจองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีช าระเงินโดยเงินสด หรือเงินโอน 
หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค แตผู่้จดัการการจัดจ าหนา่ยหุ้นกู้ ไมส่ามารถเรียกเก็บ
เงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานท่ีจองซือ้นัน้ๆ  

การรบัจองซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการรับจองซือ้หุ้นกู้ เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อส ารองไว้ส าหรับกรณี

ทีไ่มส่ามารถเรียกช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้จากผู้จองซือ้ในล าดบัท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ที่อยู่ในล าดบัที่ จะ
ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6 ซึง่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้
จะตดัสทิธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ของผู้จองซือ้รายนัน้ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ ในสว่นท่ีตดัออกให้แก่ผู้จองซือ้รายถดัไปจนกว่าจะ
ครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการให้

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่
จองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้  โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้
ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันบัแตว่นัปิดการเสนอ
ขายหุ้นกู้  ผู้จองซือ้ดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้
ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้ นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน 
ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นกู้ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้อง และผู้ จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ /หรือ 
คา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

3.10 วิธีคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุการ

เสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้  โดย
จดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจากวนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้  โดยสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้



 สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้  หน้าท่ี 24 

ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั นบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ดงักลา่ว ผู้จองซือ้ดงักลา่วมี
สทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้ 
นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นกู้ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้ รับ
คืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยถกูต้อง และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

3.11 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จดัท าใบหุ้นกู้และสง่มอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิ
ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบ
จองซือ้หุ้นกู้  หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” 
ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดงักลา่วไว้ใน
ใบจองซือ้หุ้นกู้  
3.12        ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 

สรุปภาระภาษีที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นกู้นีเ้ป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปส าหรับผู้ลงทนุเท่านัน้ และมิใช่ค าแนะน าทางภาษี
อากรแต่อย่างใด ดงันัน้ ผู้ ลงทนุจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เก่ียวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ของตน สรุป
ภาระภาษีอากรนีจ้ดัท าขึน้โดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรที่ใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัที่มีการจดัท าเอกสารนี ้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงัได้ 

อนึง่ สรุปภาระภาษีอากรตอ่ไปนีม้ิได้มีความมุง่หมายที่จะให้เป็นข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เก่ียวข้องกบั
หุ้นกู้แตอ่ยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทนุและอตัราภาษีอากรท่ีต้องช าระจะขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น ผู้ลงทนุเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทยหรือเป็นผู้ที่ถกูถือวา่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม ่หรือเป็นผู้ที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม ่

1) ภาษีเงนิได้ 
กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้าง

หุ้นสว่นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมลูนิธิหรือสมาคมที่
ประกอบกิจการซึง่มีรายได้ แตไ่มร่วมถึงมลูนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณ
กศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากร ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดอกเบีย้ 
(1.1) ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

ดอกเบีย้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลได้รับ จะต้องถกูหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 1 (หนึง่) และต้องน าดอกเบีย้ไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคล โดยสามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  

(1.2) ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นกองทนุรวม 
ดอกเบีย้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นนิติบคุคลประเภทกองทนุรวมได้รับ จะถกูเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 15 (สิบ
ห้า)  



 สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้  หน้าท่ี 25 

 (1.3)  ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นมลูนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
ดอกเบีย้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นนิติบคุคลประเภทมลูนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจะต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 
(สบิ) และต้องน าดอกเบีย้ไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยสามารถน าภาษี
หกั ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(2) ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  
ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แตผู่้ลงทนุจะต้องน าผลตอบแทนส าหรับเงิน
คา่จองซือ้หุ้นกู้  ไปรวมกบัรายได้อื่นของผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทนุได้รับไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ผู้ลงทนุจะต้องน าผลประโยชน์จาก
การโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นท่ีตีราคาเป็นเงินได้เกินกวา่ที่ลงทนุไปรวมกบัรายได้อื่นของผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
กรณีที่ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้

ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบีย้ และ
ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี
อากรดงันี ้

(1)  ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  
เว้นแตข้่อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทนุมีถ่ินที่อยู่
จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ที่ผู้ลงทนุได้รับจะต้องถกูหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  
เว้นแตข้่อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทนุมีถ่ินที่อยู่
จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนท่ีตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทนุจะต้องถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอตัราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศนูย์หนึ่ง) (บวกด้วย

ภาษีบ ารุงท้องถ่ินในอตัราร้อยละ 10 (สบิ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดงักลา่ว) จากยอดดอกเบีย้รับจากหุ้นกู้และก าไรก่อนหกัรายจ่าย
ใดๆ จากการซือ้ขายหุ้นกู้  หากดอกเบีย้หรือก าไรดงักลา่วที่ได้รับจากการซือ้ขายหุ้นกู้ เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตาม
กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทนุในประเทศไทย 

3) อากรแสตมป์ 
การขายหรือการโอนใบหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 



   

 (ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 1 

(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ 
ส าหรับ 

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567” 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้นี ้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขทัว่ไปทัง้หมด ที่ใช้บงัคบักบั“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2562 ครบ

ก าหนดไถ่ถอนปี 2567”  ซึง่ตอ่ไปจะเรียก ว่า “หุ้นกู้” ออกโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออก
หุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด โดยผลการจัดอนัดบัที่เผยแพร่เมื่อ
วนัที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าหุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัเท่ากบั “A” แนวโน้มเครดิต Stable และผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั (หรือสถาบนัจัด
อันดับความน่าเช่ือถืออื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ) 
นอกจากนี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการน าหุ้นกู้นีไ้ปขอจดทะเบียนซือ้ขายในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond 
Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัออกหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็น
ผู้จดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ตลอดอายขุองหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จดัท า
ใบหุ้นกู้  โดยมีสาระส าคญัตามแบบที่ระบใุนเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้และสง่มอบให้แก่ผู้จองซือ้
หุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยูข่องผู้จองซือ้หุ้นกู้ซึง่ปรากฏในใบจองซือ้หุ้นกู้  แตส่ าหรับผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ได้แสดงความประสงค์
ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ ว่าต้องการถือหุ้นกู้นีใ้นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) นายทะเบียนหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ตามจ านวนที่
ได้รับการจดัสรรไปฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องภายใน 7 (เจ็ด) 
วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  

ผู้ ถือหุ้นกู้ จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องผูกพันตาม
ข้อก าหนดสทิธิทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดตา่งๆ ในข้อก าหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ไว้ ณ 
ส านกังานของผู้ออกหุ้นกู้  (ในวนัออกหุ้นกู้  ส านกังานของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาสญัญา
แต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ตัง้อยู่ที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330) และ
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้  (ในวนัออกหุ้นกู้  ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ตัง้อยู่ที่  44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ ดงักลา่ว
ได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่2 

1. ค าจ ากดัความ 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้ นกู้
ส าหรับหุ้นกู้  (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดย
ชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การด าเนินธุรกิจ 
ทรัพย์สนิ สถานะ (ไมว่า่ทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์
หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์รวมกนั ซึ่งสง่ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อ
ความสามารถในการช าระหนีใ้ดๆ หรือการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิของ 
ผู้ออกหุ้นกู้  

“บริษัทย่อย” หมายถึง (1) นิติบคุคลที่ผู้ออกหุ้นกู้ ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 
รวมกนัเท่ากบัหรือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้  
หมดของนิติบคุคลนัน้ และ/หรือ (2) นิติบคุคลซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจควบคมุ
เหนือนิติบคุคลนัน้ ทัง้นี ้ให้ค าว่า “มีอ านาจควบคมุ” หมายถึง การมีอ านาจ
ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการสัง่การหรือก าหนดแนวทางการบริหาร
หรือนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสญัญาหรือโดยทางอื่นใด 

“บริษัทร่วม” หมายถึง (1) นิติบคุคลที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม) รวมกนัตัง้แต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ และ /หรือ (2) นิติบุคคลซึ่ง 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุม
นโยบายดงักลา่วและไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ย 

“ผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แตล่ะจ านวนตามข้อ 3.3 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

“วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2567 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่3 

“วันก าหนดช าระดอกเบีย้” หมายถึง วนัท่ี 30 เมษายน และวนัท่ี 31 ตลุาคม ของแตล่ะปีตลอดอายขุอง
หุ้นกู้  โดยจะท าการช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และจะ
ท าการช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

“วันท าการ” หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

“วันออกหุ้นกู้” หมายถึง วนัท่ี 31  ตลุาคม พ.ศ. 2562 

“สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  เช่น ช่ือและที่อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้  การโอน การจ าน า 
การอายดั การออกใบหุ้นกู้ ใหม่ไว้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และ หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

“สัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง สญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ลงวนัที่ [] ตลุาคม พ.ศ. 2562 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้  กับ นายทะเบียนหุ้นกู้  หรือสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียน
หุ้นกู้ รายใหมเ่พื่อท าหน้าที่แทน (ถ้ามี) 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สทิธิทัง้ปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) สทิธิในการได้รับ
ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

“สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย” 

หมายถึง สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ลงวนัที่  [] ตลุาคม พ.ศ. 
2562 ระหวา่งผู้ออกหุ้นกู้กบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 

“หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกนั ที่ออก
โดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 600,000 (หก
แสน) หน่วย มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 โดยใช้ช่ือว่า 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2567” 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่4 

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิด

นัด” 
หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถ
แก้ไขเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 10.1 

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 

"อัตราดอกเบีย้ผิดนัด" หมายถึง อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดในข้อ 2.1 บวกด้วยอตัราร้อย
ละ 2 (สอง) ตอ่ปี  

ทัง้นี ้หากอตัราดอกเบีย้ผิดนดัดงักล่าวสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบีย้ผิดนัดเท่ากับ
อตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุที่กฎหมายอนญุาตให้เรียกเก็บได้ 

“ผู้ลงทุนสถาบนั”  

 

หมายถึง  ผู้ลงทนุสถาบนั ตามประกาศที่ ทจ. 17/2561 ที่ได้นิยามไว้ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 
เร่ืองการก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุ
รายใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ใช้แทนที)่  ซึง่  “ผู้ลงทนุสถาบนั”  ได้แก่ 
(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(4) บริษัทเงินทนุ 
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษัทหลกัทรัพย์  
(7)    บริษัทประกนัวินาศภยั 
(8) บริษัทประกนัชีวิต  
(9) กองทนุรวม 
(10) กองทนุส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทุนของ “ผู้ลงทุน

รายใหญ่พิเศษ” หรือ “ผู้ลงทนุรายใหญ่” (ตามค านิยามที่กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องก าหนด) หรือผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) 

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(13)  กองทนุประกนัสงัคม  
(14)  กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
(16)  ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้า  



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่5 

(17)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
(18)  สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  
(19)  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท  
(21) นิติบคุคลซึ่งมีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 

75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
(22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง 

(21) 
(23)  ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
บคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ  

(24) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 

2. ชนิดของหุ้นกู้  มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้   

2.1 หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัราดอกเบีย้
คงที่เทา่กบัร้อยละ 2.44 (สองจดุสีส่ี)่ ตอ่ปี และมีอาย ุ5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

2.2 ในวนัออกหุ้นกู้  หุ้นกู้มีจ านวนทัง้หมดไมเ่กิน 600,000 (หกแสน) หนว่ย มีมลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) 
บาท คิดเป็นมลูคา่รวมหุ้นกู้ ไมเ่กิน 600,000,000 (หกร้อยล้าน) บาท 

3. ใบหุ้นกู้  สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้  และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย โดยในสว่นของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้นัน้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น
กู้ ไว้จนกวา่หุ้นกู้ทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ ไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่บคุคลที่
ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนดงักลา่วอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อสิน้เวลาท าการในวนัท าการ
ก่อนวนัท่ีจะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้  หรือวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้  หรือวนัอื่นใด
ตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ ซึ่ง
สามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึน้แล้วในวนัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สทิธิในหุ้น
กู้จะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้  
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่6 

 (ข) ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้กรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บคุคลที่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้จ านวนดงักลา่วที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์อยู่ในวนัท าการก่อนวนัที่จะมี
การใช้สทิธิตามหุ้นกู้  หรือวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้  หรือวนัอื่นใดตามที่ก าหนดไว้
เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสทิธิ (แล้วแตก่รณี) เว้นแตจ่ะมีการคดัค้านโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสญัญา
แต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไข
จ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจ านวนหุ้นกู้
ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ออก สว่นจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับ
เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็
ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้ นกู้ ที่ได้แยกไปออกใบหุ้ นและลงทะเบียนไว้ในช่ือของ 
ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ดงักลา่ว 

3.5 การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นประการอื่นในข้อก าหนดสทิธินี ้หรือเว้นแตข้่อบงัคบัหรือระเบียบของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้พกัการโอนหุ้นกู้ เป็นเวลา  14 (สิบสี่) วนั
ล่วงหน้าก่อนวันก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือวนัก าหนดจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแต่กรณี เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการ
รับหรือใช้สทิธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานผู้ ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้หากวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกไม่ใช่
วนัท าการก็ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลา่วไปเป็นวนัท าการถดัไป  โดยให้ปิดสมดุทะเบียนไปจน
สิน้วนัสดุท้ายของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่ในกรณีดงักลา่ว ระยะเวลาในการปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนั) ทัง้นี ้วิธีการเก่ียวกบัการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว
ข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงไปตามวิธีการอื่นใดตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนดก็ได้ การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่วให้ก าหนดตัง้แต่เวลา  12.00 น. 
ของวนัเร่ิมต้นระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะด าเนินการให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้วนัแรก 

  อนึง่ ระหวา่งเวลาที่มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  นายทะเบียนจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใดๆ 

 (ข) ทัง้นี ้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แต่อย่างใด และการแก้ไข



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่7 

เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะเป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  ให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้ นกู้ ทราบก่อนการแก้ไข ทัง้นี  ้การแก้ไข
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะต้องไมท่ าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้ จะสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ระบช่ืุอเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกั
หลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบหุ้นกู้ ให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ รับ
โอนหุ้นกู้อยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ที่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบ
หุ้นกู้นัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็
ตอ่เมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้  และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทัง้หลกัฐาน
อื่น ๆ  ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้น
กู้ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ด้วย ซึง่นายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการหลงัจากวนัที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้และหลกัฐานอื่น ๆ ที่จะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีการโอนหุ้นกู้ดงักลา่วจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดสิทธิ บทบญัญัติใดๆ ของกฎหมายหรือค าสัง่
ศาล ซึง่นายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสทิธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดงักลา่วได้ 

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และหนว่ยงานอื่น ๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่8 

4.3 เนื่องจากผู้ ออกหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ครัง้นีแ้ก่ผู้ ลงทุนสถาบัน ตามประกาศที่ ทจ . 
17/2561 และผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ากดัการโอนให้จ ากดัอยูใ่นผู้ลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้กบัส านักงาน ก.ล.ต. 
ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไมรั่บและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใดๆ 
หากการโอนหุ้นกู้ดงักลา่วจะท าให้หุ้นกู้ ไมใ่ช่ลกัษณะการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั  

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใดๆ ที่เป็นการขดักบัข้อก าหนดสทิธิฉบบันีห้รือบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายหรือค าสัง่ศาลใดๆ  

5. สถานะของหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ เป็นหนีข้องผู้ ออกหุ้ นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิโดย 
ผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนีไ้ม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหนีข้องเจ้าหนีส้ามญัที่ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อย
สทิธิทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตบ่รรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนีก้่อน 

6. ค ารับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.1 ค ารับรอง และการรับประกนั 

 ณ วนัออกหุ้นกู้  และตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมีหนีท้ี่ต้องช าระภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี ้ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ค ารับรอง 
และให้การรับประกนัดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้   

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยโดยเป็นบริษัท 
จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(2) เป็นผู้มีอ านาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนของหุ้นกู้   

(3) ได้รับอนญุาตให้ด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระท าการดงัตอ่ไปนี ้

   (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และก่อหนีภ้ายใต้หุ้นกู้   

(2) เข้าท าและลงนามในข้อก าหนดสทิธิ สญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ย และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  และ 

(3) ปฏิบตัิตามความผกูพนั และภาระหนีข้องตนตามข้อ 6.1 (ข) (1) และ (2) 

โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จ าเป็น และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั มติที่ประชมุกรรมการและ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  (หากจ าเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้  และภายใต้หลกัเกณฑ์
ของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) ทกุประการส าหรับการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้ว 
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่9 

(ค) ภาระหนีแ้ละหน้าที่ตา่ง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้  ข้อก าหนดสทิธิ และสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัตามกฎหมายและสามารถใช้บงัคบักับ  
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ 

(2) ไมข่ดัแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลกีเลีย่ง พนัธะ ข้อผกูพนั ข้อรับรอง หรือข้อสญัญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้น
กู้ ได้ให้ไว้หรือเข้าท าไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้  ข้อก าหนดสิทธิ และ
สญัญาดงักลา่วบางประการ ซึ่งอาจจะถกูจ ากดัโดยบทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
กฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัท่ีมีผลกระทบตอ่การบงัคบัใช้สทิธิของเจ้าหนีท้ัว่ไป 

(ง) ณ วันออกหุ้ นกู้  ข้อก าหนดสิทธิมีสาระส าคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลเก่ียวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

6.2  หน้าที่กระท าการ 

 ตราบเทา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนีต้ามหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถงึกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่ง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งผู้ ถือหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะของ
กิจการหลักของตนที่ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้ นกู้  ทัง้นี  ้ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ เพิ่ มเติม
วตัถปุระสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลมุถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลกัของตน  ณ 
วนัออกหุ้นกู้ ด้วย 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบ ารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัที่ส าคญัซึง่จ าเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลกัของตนให้อยูใ่น
สภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ดงักล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เห็นว่าจะท าให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ดี ความในข้อนีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หาก  
ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่าการยกเลิกดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเข้า
ตรวจสมดุทะเบียน ขอคดัทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและ/หรือจัดให้มีการท าบญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้  และเก็บรักษาไว้ซึ่ง
บญัชีและงบการเงินอยา่งเหมาะสมและถกูต้องตามหลกัการทางบญัชี 
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(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัเตรียมและจดัให้มีเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีต้ามเวลาที่ก าหนดไว้ ณ ส านกังานของผู้ออก
หุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคดัส าเนาได้โดยสะดวกระหวา่งวนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้น
กู้  แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมเ่ป็นการขดัขวางตอ่การด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดอายุหุ้นกู้  

(1)  คู่ฉบบัข้อก าหนดสิทธิฉบับนี ้โดยจัดให้มีภายในวนัเดียวกันกับวนัออกหุ้นกู้  เว้นแต่ข้อตกลงหรือ
ข้อก าหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้จดัเตรียมไว้ภายในวนัที่ข้อก าหนดสิทธิฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้
บงัคบั  

(2)  ส าเนางบการเงินประจ าปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วโดยจดัให้มีภายใน
วนัเดียวกนักบัวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 2 
(สอง) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีและในกรณีที่งบการเงินประจ าปีดงักลา่วมีการแก้ไข
เพิ่มเติมจะจัดให้มีงบการเงินประจ าปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว
ภายในเวลา 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองด้วย  

(3)  ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้ สอบบญัชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบัวนัที่ผู้
ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แตท่ัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่
วนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส  

(4)  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี โดยจะจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ สง่ให้แก่ส านกังาน 
ก.ล.ต. แตท่ัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะต้องไมเ่กิน 3 (สาม) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

(5) ส าเนาเอกสารที่เป็นหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการช าระเงินคา่ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ทัง้หมดโดยครบถ้วนแล้ว 
โดยจะจดัให้มีภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระดอกเบีย้นัน้ ๆ 

(6)  หนงัสอืแจ้งยกเลกิหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซือ้หุ้นกู้คืนจากผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี) 

(7) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Update) ที่จดัท าขึน้โดยบริษัทจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(8) หนงัสอืแจ้งการเปลีย่นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  ในกรณีมีการเปลีย่นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  

(9) เอกสารหรือหลกัฐานอื่นที่ผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร 

ทัง้นี ้รายการตามข้อ 6.2 (ฉ) (2) และ 6.2 (ฉ) (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจดัท างบการเงินรวม ก็ให้จดัให้มี
ส าเนางบการเงินรวมด้วย 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัท าและสง่รายงานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายผา่นทางนายทะเบียนหุ้นกู้  ตามช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือ
หุ้ นกู้ ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  เพื่อรายงานให้ทราบถึงเ ร่ืองต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่11 

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหรือสดัส่วนการกู้ยืมเงิน การค า้ประกัน หรือการก่อภาระหนีอ้ื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจท าให้  
ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนีเ้กินสดัสว่นหรือผิดเง่ือนไขที่ได้ผกูพนัไว้ตามข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้

(2) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทนุหรือมีการลด
ทนุอย่างมีนยัส าคญั หรือกรณีเกิดความเสียหายขึน้กับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคญัในการประกอบ
ธุรกิจของตน เป็นต้น 

(3) รายงานเหตกุารณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถช าระหนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีต้่อเจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนีต้ามตราสารหนีท้ี่มีมูลค่าหนี ้(ไม่ว่าราย
เดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือ
จ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากบัเงินจ านวนดงักลา่ว  หรือกรณีบริษัทย่อยผิดนดัช าระหนีต้่อ
เจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนีต้ามตราสารหนีท้ี่มีมลูคา่หนี ้(ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็น
จ านวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กบัเงินจ านวนดงักลา่ว 

(5) ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้ช าระเงินครัง้เดยีวหรือ
หลายครัง้รวมกนัเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กับเงินจ านวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนญุาโตตลุาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท 
หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดงักล่าว เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย
สามารถพิสจูน์ได้วา่ มีความสามารถช าระหนีด้งักลา่วได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค า
พิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดอนัเป็นที่สดุของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการช าระหนีน้ัน้ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรง 

(6) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่มีอยู่ในใบหุ้ นกู้ หรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้

(7) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร
อนัอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค าสัง่หรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจการ หรือ 
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทัว่ไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าสูก่ระบวนการช าระ
บญัชี  เว้นแตก่ารเลกิกิจการท่ีกลา่วมาในข้อนีเ้ป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักล่าว  
นิติบคุคลที่จะคงอยูต่อ่ไปจะเข้ารับเอาหนีส้นิหรือข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ โดย
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่12 

ชดัเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตดุงักลา่วนัน้ไม่ท าให้โอกาสที่จะได้รับช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของ  
ผู้ ถือหุ้นกู้ เสยีไปหรือด้อยลงกวา่เดิม 

(8) ผู้ออกหุ้นกู้ เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(9) ผู้ออกหุ้นกู้กระท าหรือถกูกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือถกูครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนที)่ 

(10) ส าเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (เฉพาะในส่วนของผู้ ถือหุ้นกู้ รายดงักล่าว) เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ ทัง้นี ้ให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จดัสง่หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่ 

(11) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ หรือ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

อนึง่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และได้รายงานข้อมลูใดตามวรรคแรก
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแล้ว ให้ถือว่า  
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้สง่เอกสารหรือข้อมลูนัน้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เผยแพร่
ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมี
ข้อความคลมุเครือ หรือไมช่ดัเจน หรือมีข้อมลูอื่นใดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีต้องสง่เพิ่มเติมหรือมี
กรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องแจ้งข้อชีแ้จงหรือสง่ข้อมลูใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไมด่ าเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจ าหนา่ยจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สนิ
ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนีท้กุประการ (1) ไมม่ีเหตผิุดนดัใดเกิดขึน้และด ารงอยู่ และ  (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยงัคงมีสถานะเป็นนิติ
บคุคลเดิมซึง่คงด ารงอยูต่อ่ไป หรือมีการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่นิติบคุคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ 
โดยนิติบุคคลอื่นนัน้รับโอนไปทัง้สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ ภายใต้หุ้นกู้  และ (3) การด าเนินการ
ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ องแจ้งการด าเนินการ
ดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ ผา่นทางนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบก่อนด าเนินการใด ๆ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระ หรือปลดเปลือ้งภาระ ภาษีอากรทัง้หมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนีอ้ื่นใดอันมี
บริุมสทิธิตามกฎหมายอยา่งถกูต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ   เว้นแต่
ในกรณีที่หนีภ้าษีอากรหรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วก าลงัอยูใ่นระหวา่งการโต้แย้งโดยสจุริต  
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่13 

 (ญ)  ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องด ารงสดัสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ในอตัราสว่นไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึง่) ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแต่ละปี โดยท า
การค านวณจากงบการเงินรวม 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของการค านวณอตัราสว่นดงักลา่วข้างต้นให้ค าจ ากดัความตามที่ระบไุว้มีความหมาย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

"หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้" หมายถึง หนีส้ินรวมของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีภาระดอกเบีย้ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินรวม ทัง้นี ้ให้รวมถึง สว่นของหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกนั อาวลั หรือ ก่อ
ภาระผกูพนัอื่นในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บคุคลใดๆ หรือนิติบคุคลอื่น (การค า้ประกนัไมร่วมถึงกรณีที่บคุคล
อื่นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ออกหุ้นกู้ ) แตไ่มร่วมถึงรายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี และหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ที่เกิดจากสญัญาเช่า 

"ส่วนของผู้ถอืหุ้น" หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงนิรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผู้
ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจดทูะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานที่
เก่ียวกับการออกหุ้นกู้ ตามที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เป็น
เวลาลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 (เจ็ด) วนั ก่อนหน้าวนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดเูอกสารดงักลา่ว 

(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลีย่นตวันายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัหาบคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียน
หุ้นกู้ รายใหม ่(แล้วแตก่รณี) โดยไมช่กัช้า แตท่ัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ
หรือควรทราบวา่จะต้องมีการเปลีย่นตวับคุคลดงักลา่ว และจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิม (แล้วแต่
กรณี) แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้ช่ือและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ราย
ใหม ่(แล้วแตก่รณี) ด้วย  

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยภายใน
วนัออกหุ้นกู้  และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้ เป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอด
อายหุุ้นกู้  และ 

(ฑ)  ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้  ซึง่อนัดบัความนา่เช่ือถือนีม้ิได้จดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน า ให้ผู้ลงทนุท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้
ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลีย่นแปลง โดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
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6.3  หน้าที่งดเว้นกระท าการ 

 ตราบเทา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนีต้ามหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระท าการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไมช่ าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้หุ้นกู้ที่ถึงก าหนด
ช าระแล้ว หรือมีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึน้ และ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทนุช าระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นกรณีการลดทนุเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการลดผลขาดทนุสะสมทางบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) และการลดทนุดงักลา่วจะต้องไม่ท า
ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สนิลดลง 

7. ดอกเบีย้ 

7.1 อตัราดอกเบีย้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 โดยช าระทกุ ๆ 6 (หก) เดือน ในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้
หุ้นกู้   

7.2 ในการค านวณดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึง่) ปี มี 365 (สามร้อยหกสบิห้า) วนั (การหกัภาษี ณ ที่จ่าย
จะเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด) และจะค านวณดอกเบีย้โดยคิดจากจ านวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้แต่ละหน่วย 
จ านวนดอกเบีย้ของหุ้นกู้จะก าหนดทศนิยม 6 ต าแหน่ง โดยปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ขึน้ ถ้าต าแหน่งที่ 7 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากบั 5 สว่นในกรณีที่ดอกเบีย้ที่ค านวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้ก าหนดทศนิยมเพียง 6 ต าแหน่ง 
และท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ตามหลกัการข้างต้น ทัง้นี ้การค านวณดอกเบีย้ในแต่ละงวดจะเร่ิมค านวณ
ตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้หรือวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแต่กรณี) จนถึง 
(แต่ไม่นบัรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว (แล้วแต่
กรณี)  

7.3 การเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เพื่อให้เป็นวนัท าการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.3 นัน้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
ค านวณดอกเบีย้ที่ก าหนดไว้นี ้(กล่าวคือไม่มีการน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ ) 
เว้นแตใ่นกรณีที่วนัช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นวนัท าการ
ถดัไป และจะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบีย้ด้วย โดยให้ค านวณดอกเบีย้เพิ่มเป็นรายวนั และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึง่) ปี มี 365 (สามร้อยหกสบิ
ห้า) วนั 

7.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระเงินต้นตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิ ดอกเบีย้ส าหรับเงินต้นค้างช าระนบัจาก
วนัถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนีค้รบถ้วนให้คิดในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั ทัง้นี ้ไมว่า่ผู้ ถือหุ้น
กู้จะได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้วหรือไมก็่ตาม 
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8. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

8.1 การช าระเงินต้น 

(ก)   กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท าการช าระผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้  โดย
การโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ละเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 
14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้และจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  
โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุอนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ ได้ซึ่งใน
กรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไมจ่ าต้องช าระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่บคุคล
ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จ านวนต่างๆที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยท าการช าระ
ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้  ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าสง่ส าเนาสมดุบญัชีหน้าที่
มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ละเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียน
หุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระเงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้น
กู้  และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
ตา่งประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
กู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือ
สง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะ
เรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้น าใบห้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช าระเงินจนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้นแล้ว 

8.2 การช าระดอกเบีย้ หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 

(ก)   กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้  (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท า
การช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียน
หุ้นกู้ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าส่งส าเนา
สมดุบญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนาถกูต้อง
ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ
โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
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อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในการช าระดอกเบีย้งวด
สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตอุนั
ควรสงสยั ผู้ ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณี
ดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไมจ่ าต้องช าระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่น
ใดภายใต้หุ้นกู้  (ถ้ามี) ให้แก่บคุคลที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสอืแจ้งมายงันายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้
ทรงสทิธิในหุ้นกู้จ านวนตา่ง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดย
ท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้แจ้งไว้กับนาย
ทะเบียนหุ้นกู้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าสง่
ส าเนาสมดุบญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนา
ถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในการช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้อง
น าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้   เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้จะไมช่ าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทน
ใบหุ้นกู้ คืนจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะน าส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้
แทนใบหุ้นกู้ก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนงัสอืให้ไว้เป็นหลกัฐาน 

8.3 ในการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระให้ผู้ ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัครบก าหนด
ช าระเงินตามหุ้นกู้  หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้  (ไมว่า่จะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้องจ่ายเงิน
เพิ่มใดๆ ส าหรับการเลือ่นวนัช าระเงินตามข้อ 8.3 นี ้เว้นแต่ในกรณีดอกเบีย้งวดสดุท้าย ซึ่งจะต้องน าจ านวนวนั
ทัง้หมดที่เลือ่นออกไปจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัช าระดอกเบีย้ที่เลือ่นออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย 

8.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนดัและผู้ออกหุ้นกู้ ได้ช าระเงินตามหุ้นกู้ แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับช าระหนีม้านัน้ให้เป็นไป
ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ล าดบัที่หนึ่ง ช าระค่าใช้จ่ายและภาระหนีท้ัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี) ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ คา่ใช้จ่ายเพื่อการบงัคบัช าระหนีภ้ายใต้หุ้นกู้  

(ข) ล าดบัท่ีสอง ช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ที่คงค้างและยงัไม่ได้ช าระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ค านวณจนถึงวนัท่ีมีการช าระ 

(ค) ล าดบัท่ีสาม ช าระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้  และ 

(ง) ล าดบัท่ีสี ่จ านวนเงินคงเหลอื (หากมี) ให้ช าระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไมช่กัช้า 
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่17 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้ 

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นตามมลูค่าหุ้นกู้และดอกเบีย้
งวดสดุท้าย 

9.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อื่น ๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้  ท าค าเสนอซือ้
คืนหุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายเป็นการทัว่ไป และจะต้องท า
การซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย 

9.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซือ้คืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนีต้ามหุ้นกู้ดงักลา่วระงบัลงเนื่องจากหนี เ้กลื่อนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดงักลา่วออกเสนอขายตอ่ไปอีกมิได้ ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซือ้มาดงักลา่ว รวมทัง้แจ้งเร่ืองการซือ้คืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่เป็นการซือ้หุ้นคืนตามข้อ 9.2 หรือได้รับ
โอนหุ้นกู้มาจากผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้  

9.5 ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดนดัตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดในวนัถึงก าหนดช าระตาม
เง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงักลา่วย่อมไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัหากการไม่ช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ ดงักลา่วมีสาเหตมุาจากความลา่ช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เก่ียวกบัระบบการโอนเงินซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้พิสจูน์ได้ว่าตนได้น าดอกเบีย้หรือเงินต้นหรือเงิน
จ านวนอื่นใดเข้าบญัชีเพื่อช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แล้วตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระแต่ผู้ ถือหุ้นกู้มิได้รับช าระ
โดยเหตุอนัจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสดุวิสยัหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถควบคุมได้ 
และผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้นหรือเงินจ านวนอื่นใดครบถ้วน
ภายใน 3 (สาม) วนัท าการ วนัท าการหลงัจากวนัครบก าหนดช าระ แล้วแตก่รณี 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ฝ่าฝืนหน้าที่ตาม 6.2 (ญ) 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เง่ือนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ (เว้นแตก่รณีการไมช่ าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้) โดยหากเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตทุี่
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัที่ได้มีการสง่
หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ แก้ไขการกระท าผิดข้อตกลงดงักล่าวแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนั) ซึ่งถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอน
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่18 

ทัง้หมด  

(ง) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ผิดนัดช าระหนีใ้ดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวนรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลูค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักลา่ว ) 
และ/หรือ บริษัทย่อยผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มีจ านวนรวมกนัเกินกว่า 
400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท (หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลูค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักลา่ว) 
จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระหนีด้งักลา่วภายในหรือในกรณีมีเหตุท าให้เจ้าหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ 
บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ช าระคืนหนีด้งักลา่วก่อนครบก าหนดตามสิทธิของเจ้าหนีใ้นสญัญาที่เก่ียวข้อง 
โดยการเร่งรัดการช าระหนีก้่อนครบก าหนดนัน้เป็นผลจากการเกิดเหตผิุดนดั โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้  และ /หรือ 
บริษัทย่อย ไม่ท าการช าระหนีด้งักลา่วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที่ถึงก าหนด
ช าระหนีน้ัน้ๆ   

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้รวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่กบัเงิน
จ านวนดงักลา่ว หรือกรณีบริษัทยอ่ยต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้
ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุล
เงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือบริษัทย่อยสามารถพิสูจน์ได้ว่า มี
ความสามารถช าระหนีด้งักลา่วได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ
ค าชีข้าดอนัเป็นท่ีสดุของอนญุาโตตลุาการนัน้ และการช าระหนีน้ัน้ไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มี
หนีส้นิล้นพ้นตวั หรือการด าเนินการดงักลา่วไมไ่ด้รับการปลดเปลือ้งภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้
ออกหุ้นกู้ ตกอยู่ในสถานะดงักล่าว หรือนบัแต่วันที่มีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลเพื่อด าเนินการ
เช่นนัน้ แล้วแตก่รณี 

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีค าสัง่ยึดหรืออายดั ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้  ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต 
และไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตัง้ ผู้ บังคับ
หลกัประกันตามกฎหมาย ซึ่งค าสั่งหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนัน้มีผลบังคับเอากับกิจการ 
ทรัพย์สิน หรือรายได้ทัง้หมดหรือบางสว่นของผู้ออกหุ้นกู้  ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรง เว้นแตค่ดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าสัง่ยดึหรืออายดัหรือการด าเนินการทางกฎหมายนัน้
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสจุริต ซึ่งในกรณีดงักล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้  
ตราบเทา่ที่คดีหรือการด าเนินการทางกฎหมายนัน้ยงัไมม่ีการตดัสนิเป็นท่ีสดุ 

(ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยดุประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวรอนั
อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีค าสัง่หรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้
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ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทัว่ไปวา่จะเลกิกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี  เว้นแต่
การเลิกกิจการที่กลา่วมาในข้อนีเ้ป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการด าเนินการดงักลา่ว นิติบุคคลที่จะคงอยู่
ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีส้ินหรือข้อผูกพันทัง้หมดของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่เก่ียวกับหุ้นกู้ โดยชัดเจน และการเลิก
กิจการเนื่องจากเหตดุงักลา่วนัน้ไมท่ าให้โอกาสที่จะได้รับช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ ถือหุ้นกู้ เสียไปหรือด้อย
ลงกวา่เดิม 

(ฌ) หนีต้ามหุ้นกู้  หรือการกระท าตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้
ออกหุ้นกู้  อนัเก่ียวกบัหุ้นกู้หรือที่มีอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดสทิธินี ้ไมม่ีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ ระงับหรือ     
หยดุพกัการช าระหนีข้องตนเป็นการทัว่ไปไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และไมว่า่เป็นหนีป้ระเภทใด ๆ หรือมี
การเร่ิมเจรจา หรือเข้าท าสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนีร้ายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีอ้นัมีลกัษณะเป็นการผอ่นผนัการช าระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้   

 ซึง่รวมถึงการเลือ่นหรือเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือมีการปรับเปลีย่นอยา่งใด ๆ เก่ียวกบัหนีไ้ม่
ว่าประเภทใด ๆ ทัง้หมดของตน (หรือหนีใ้นบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถช าระได้เมื่อหนีน้ัน้ถึง
ก าหนดช าระ) หรือผู้ ออกหุ้นกู้ เสนอหรือท าความตกลง หรือท าขึน้ซึ่งการโอนสิทธิโดยทัว่ไป หรือการ
ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีท้ี่เก่ียวข้องกบัหนีใ้ด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  

10.2 เมื่อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ 10.1 หาก 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึง่ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่
ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ข)  มีมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นชอบให้ด าเนินการ หรือ  

(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 10.1 (ก) (ฉ) (ซ) หรือ (ฌ) 

ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึง
ขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบกุรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้การที่  
ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้งหรือมี
การพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนวา่ได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้ทัง้หมด 

10.3 เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้ว  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระหนีท้ี่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทัง้หมดโดยเร็วที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ซึ่ง
หากไมด่ าเนินการช าระหนีแ้ล้ว ผู้ ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึง่มีสทิธิด าเนินการตามข้อ (ข) ข้างลา่งนี ้
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่20 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลงัจาก 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้อ 10.2 แล้ว ยงัไมม่ีการช าระหนีท้ี่ค้างช าระทัง้จ านวนแก่ตน  

11. การประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ยงัมิได้ไถ่ถอน
ทัง้หมด มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเร็ว  ซึ่ง
จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ร้องขอหรือวนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีค าขอเป็นหนงัสอืให้ผู้ออกหุ้นกู้ เรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นกู้  หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนัน้ผู้ ถือหุ้นกู้ยงัมิได้ส่ง
หนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระหนีหุ้้นกู้ ค้างช าระตามข้อ 10.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12.2 

(ค) หากมีเหตกุารณ์ส าคญัซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือความสามารถของ  
ผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามค าขอของผู้ ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรือ (ค)) ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้
ไถ่ถอนทัง้หมดมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เองได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องมีผู้ออกหุ้นกู้อาจเข้าร่วมประชมุก็ได้ 

11.2 มติโดยชอบของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชมุและด าเนินการประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือ หุ้น
กู้ทกุรายไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้นัน้จะเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสทิธิ  

11.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้ที่เรียกประชุมโดย  
ผู้ออกหุ้นกู้  และที่เรียกประชมุโดยผู้ ถือหุ้นกู้  

11.4 ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ โดยมติในลกัษณะดงักล่าว
จะต้องปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติและลงลายมือช่ือในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือหุ้นกู้
ดงักลา่ว โดยถือเป็นรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้คะแนนเสยีงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนมุตัิในแตล่ะเร่ืองนัน้
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธินีเ้พียงแต่เปลี่ยน
จากการนบัคะแนนเสยีงจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนน
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(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่21 

เสยีงจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย 

 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นกู้ ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพียงหนึง่ราย ให้น าวิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

11.5 การใด ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่ ข้อก าหนดสิทธินี ไ้ม่ได้ก าหนดไว้ให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้ นในบริษัท
มหาชนจ ากดัมาใช้บงัคบัเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดสทิธินี ้

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

12.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ ในเร่ืองที่จะกระทบตอ่สทิธิที่มิใช่สาระส าคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเร่ืองที่เห็น
ได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึง่ไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ ส านกังาน 
ก.ล.ต. เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี ้
(ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซือ้ขายอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี)้ และ/หรือ ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  ให้
กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้มีผลใช้
บงัคบัเมื่อได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการ
อื่น 

12.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 12.1 (แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนัเป็นการขยายอายหุุ้นกู้หรือการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้
อื่นหรือทรัพย์สนิอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลใด ๆ และเพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้  และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ส านกังาน ก .ล.ต. 
ทราบแล้ว เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดเป็นประการอื่น 

12.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแหง่ประกาศ ที่ ทจ. 17/2561 

12.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนั 
นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือเว้นแต่
กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  

13. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ ฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่22 

สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี ้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ และเอกสารอื่น ๆ 
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบนัทกึในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ามีการยกเลิก
ใบหุ้นกู้ฉบบัเก่าด้วย 

14. การติดต่อและการบอกกล่าว 

14.1 เว้นแตใ่นกรณีที่ระบไุว้เป็นอยา่งอื่นโดยเฉพาะ ค าบอกกลา่วอาจจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็
ได้ ทัง้นี ้การติดตอ่สือ่สารใด ๆ ระหวา่งบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึง่ภายใต้ข้อก าหนดสทิธิจะมีผลตอ่เมื่อ 

 (ก) หากเป็นการสง่โดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบท่ีอา่นหรือเข้าใจได้ 

 (ข) หากเป็นการสง่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวา่ได้สง่ถึงผู้ รับในวนัสง่ 

14.2 การติดตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ค าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้สง่โดยชอบหากได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(หรือการสง่โดยวิธีที่เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่
ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่ระบโุดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการสง่โดยชอบแล้วในวนัที่ 3 (สาม) นบัจาก
วนัท่ีได้สง่ทางไปรษณีย์ไปยงัที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทย หรือในวนัที่ 7 (เจ็ด) นบัจากวนัที่สง่ไป
ยงัที่อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ 

(ข) กรณีมิได้ส่งค าบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในค าบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับ  
ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบรูณ์ต่อการสง่ค าบอกกลา่วหรือเอกสารใด 
ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื่น 

15. ข้อตกลงอื่น ๆ 

(ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย หรือประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ที่มี
ผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยให้ใช้
ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แทนข้อความของก าหนดสิทธิเฉพาะในสว่น
ที่ขดัหรือแย้งกนันัน้ 

(ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิลา่ช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ 
หรือท าให้เสือ่มสทิธินัน้ ๆ หรือตดัสทิธิในอนัท่ีจะใช้สทิธิสว่นอื่น ๆ ของฝ่ายนัน้ 

(ค) การผอ่นผนัหรือยกเว้นการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อเหตแุหง่การฝ่าฝืนข้อก าหนด
สทิธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระท าโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่ได้กระท าโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็น



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที ่23 

การผอ่นผนัหรือยกเว้นนบัแต่วนัท่ีที่ประชุมผู้ ถือห้นกู้มีมติให้ถือเสมือนว่าเหตแุห่งการฝ่าฝืนข้อก าหนด
สทิธินัน้ ๆ ไมเ่คยเกิดขึน้ และจะยกเหตใุนคราวนัน้ท่ีได้มีการผอ่นผนัหรือยกเว้นนัน้แล้วขึน้มาบงัคบัเอา
กบัผู้ออกหุ้นกู้อีกไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้มีการสงวนสทิธ์ิ หรือมีการก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาส าหรับการ
ผ่อนผันหรือการยกเว้นนัน้ไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าว
ข้างต้นแล้ว 

16. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกหุ้ นกู้ ไปจนถึงวนัที่มีการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ และข้อก าหนดสิทธิ
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

 ผู้ออกหุ้นกู้ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากดั (มหาชน) 
 

 

โดย             
  (ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ)  

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและบริหาร



   

 (ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 24 

เอกสารหมายเลข 1 
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี จะต้องด าเนินการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้จดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ออกหุ้ นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) 
และผู้ ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั (ไมน่บัวนัท่ีสง่หนงัสอืเรียกประชมุและวนันดัประชมุ) ก่อนวนันดัประชมุ หนงัสือ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องระบ ุวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชมุ วาระการประชมุและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทัง้นี ้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายตามรายช่ือและที่อยู่ซึ่งปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อสิน้เวลาท าการในวนัท าการก่อนวนันดัประชมุไมเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนั 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะครัง้จะประกอบด้วยบคุคลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้ออกหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้อาจแตง่ตัง้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื่นหรือบคุคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท าหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนด ซึ่งขอรับได้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้   

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจารณาซึง่ได้รับ
การร้องขอจากผู้ออกหุ้ นกู้  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อที่
ประชมุ 

(ง) บคุคลใด ๆ ที่ประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แตส่องรายขึน้ไปซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้น
กู้ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่ เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชมุได้เนื่องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ 3.1 นี ้องค์ประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมานีจ้ะต้อง
ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แตส่องรายขึน้ไปไมว่า่จะถือหุ้นกู้ รวมกนัเป็นจ านวนเทา่ใดก็ตามเข้าร่วมประชมุ 

3.2 การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้
ตัง้แตส่องรายขึน้ไปซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน
ทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ   



  
 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 25 

ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชมุได้เนื่องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ 3.2 นี ้องค์ประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมานีจ้ะต้อง
ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่สองรายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของ
หุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ  

3.3 การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้
ตัง้แตส่องรายขึน้ไปซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 66 (หกสบิหก) ของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้    ไถ่
ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชมุได้เนื่องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ 3.3 นี ้องค์ประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมานีจ้ะต้อง
ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แตส่องรายขึน้ไป ซึง่ถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของ
หุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ 

4. ประธานในที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นกู้หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นกู้จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะท าหน้าที่ประธาน
ไมม่าประชมุเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีส่บิห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ รายหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุ 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่ครัง้ใด หากปรากฏวา่เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีส่บิห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือหุ้น
กู้ เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในที่ประชมุจะต้องสัง่เลกิประชมุ โดย  

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในที่ประชมุเลือ่นการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ไปประชุม
ในวนั เวลา และสถานที่ซึ่งประธานก าหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนันดัประชุมเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้ไถ่
ถอนทัง้หมดจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนีเ้ร่ืองที่พิจารณาและลงมติในที่
ประชมุครัง้ใหมจ่ะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชมุซึง่ขาดองค์ประชุมนีเ้ป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครัง้ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่จะจดัขึน้เนื่องจากการประชุม
ครัง้ก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายช่ือและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนงัสือเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ในครัง้ที่ขาดองค์ประชมุนัน้ทกุรายภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั ก่อนวนันดั



  
 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 26 

ประชุมครัง้ใหม่(ไม่นบัวนัที่ส่งหนงัสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องระบุวนั เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการ
ประชมุครัง้ใหม ่

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตดัสนิโดยการชมูือหรือลงคะแนนเสยีงตามที่ประธานในที่
ประชุมก าหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่ง
หน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ข้าด (ทัง้กรณีการ 
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็น 
ผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

6.2 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองตา่ง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
66 (หกสบิหก) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 

6.4 มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
(เจ็ดสบิห้า) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้
หรือบคุคลใด ๆ 

(ข) การแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือวนัครบก าหนดช าระเงินไมว่า่จ านวนใด ๆ ตามหุ้นกู้   

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบีย้ และ /หรือเงินจ านวนอื่นใดที่ 
ค้างช าระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้  

(ง) การเปลีย่นแปลงสกลุเงินตราของเงินไมว่า่จ านวนใด ๆ ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้  

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในส่วนที่เก่ียวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) 
และมติของที่ประชมุ (ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ตามข้อ (ก) ถึง 
(จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  



  
 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 27 

7. รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

7.1 ภายใต้ข้อบงัคบัของข้อ 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ประธานในที่ประชุม  
ครัง้นัน้ลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัประชุมและเก็บรักษาต้นฉบบัไว้รวมทัง้จดัให้มีส าเนา
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ใน
วนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี 

7.2 ในกรณีของการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ท าการเรียกประชมุอนัเนื่องมาจากผู้ออกหุ้ นกู้ ไม่จดัให้มีการประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 วรรคสองของข้อก าหนดสทิธิ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมอบหมายให้ผู้ ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในครัง้นัน้ก็ได้ 



  
 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 28 

เอกสารหมายเลข 2 
ตัวอย่างใบหุ้นกู้ 

 



 

 (ร่าง) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 29 

ใบหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสทิธิ และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  /  
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  
ช าระคา่หุ้นกู้ เตม็มลูคา่แล้ว / Fully Paid Up                                                                                                                                                              

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

เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No.  0107536001389 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  
Registered on 12 November 1993 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019  DUE 2024 

หุ้นกู้จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ขัน้ต ่า 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณครัง้ละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หน่ึงหมื่น) บาท 
 

วนัออกหุ้นกู้  31 ตลุาคม 2562 วนัครบก าหนดไถ่ถอน 31 ตลุาคม 2567 อาย ุ 5 ปี  มลูคา่ท่ีตราไว้ 1,000  บาทตอ่หน่วย จ านวนท่ีออก  600,000  หน่วย มลูคา่รวม 600,000,000 บาท 
Issue Date 31 October 2019 Maturity Date 31 October 2024 Term 5 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 600,000  Units Total Amount  600,000,000  Baht 

อตัราดอกเบีย้ 2.44% ตอ่ปีตลอดอายหุุ้นกู้  ช าระปีละ 2 ครัง้ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  
Interest 2.44% per annum throughout the term of the debentures Payable Semi-Annually Paid by cross cheque or fund transfer  to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2567 โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ ถือหุ้นกู้  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร / 
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.  

ช่ือผู้ ถือหุ้นกู้     
Name of Debentureholder    
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้    จ านวนหน่วยหุ้นกู้   หน่วย วนัท่ีออกใบหุ้นกู้   
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
เลขท่ีใบหุ้นกู้   จ านวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  

หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายนีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวนัท่ี [●] ตลุาคม 2562 The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the 
Issuer and the Debentureholders dated [●] October 2019 
หุ้นกู้ เป็นหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ซึง่มีสถานะทางกฎหมายเทา่เทียมกนัทกุหน่วย และผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสทิธิได้รับช าระหนีไ้ม่ด้อยกว่าสทิธิได้รับช าระหนีข้องเจ้าหนีส้ามญัทัง้ในบจัจุบนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดาหนีท่ี้มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี ้
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. 
เน่ืองจากบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหม่แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และบริษัทได้จดข้อจ ากดัการโอนให้จ ากดัอยู่ในผู้ลงทนุในลักษณะดงักลา่วไว้กับส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 17/2561 
เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ซึง่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดงันัน้บริษัทจะไม่รับและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนั ตามประกาศดงักลา่ว 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) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที่ 30 

ใบหุ้นกู้ นีอ้ยูภ่ายใต้ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ในการออกหุ้นกู้ครัง้นี ้และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไปภายหน้า 
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. 
สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้   
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 
1.       หุ้นกู้ นีเ้ป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมมี่ประกนั และไมด้่อยสิทธิ  

These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 
1.1     นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.       ระยะเวลาในการค านวณดอกเบีย้และวิธีการในการช าระดอกเบีย้และการไถ่ถอนหุ้นกู้    
          Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1 บริษัทจะค านวณดอกเบีย้และช าระดอกเบีย้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยมีการก าหนดช าระดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ทกุวนัที่ 30 เมษายน และวนัที่ 

31 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  โดยหากวันครบก าหนดช าระดอกเบีย้  และ/หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวันท าการ จะเลื่อนวันช าระ
ดอกเบีย้ และ/หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นวนัท าการถดัไป  
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 บริษัทจะด าเนินการจา่ยเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตามข้อ 7 ในแตล่ะวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 
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. เง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ในการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the 
Debenturehoders of the Debentures. 

โปรด
อา่น 

Please 
read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุครัง้ที่ยื่นโอนหุ้นกู้ตอ่นายทะเบียน 
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) เฉพาะผู้ รับโอนหลกัทรัพย์รายแรกจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้  ให้แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนที่ได้รับรองส าเนา
ถกูต้องไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้ฉบบันี ้กรณีที่เป็นนิติบคุคลให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไมเ่กิน 1 ปีที่ได้รับรองส าเนา
ถกูต้อง พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้ฉบบันีด้้วย 
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture 
Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Debenture Certificate.  In the case of a 
juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, 
and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เม่ือผู้ รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกบัลายมือชื่อที่เคยลงไว้เม่ือรับโอนหุ้นกู้  กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ ลง
ลายมือชื่อ ให้แสดงหลกัฐานประกอบการโอนเชน่เดียวกบัข้อ (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). 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน 
(ผู้ที่ต้องการลงทะเบียน
เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุ

ทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name 

entered in the register of 
Debentures) 

ลงลายมือชื่อผู้ มีอ านาจประทบัตรานาย
ทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signature with the seal of the 
Registrar/Company 

 ชื่อ-สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block 
letters 

 

1 ลงลายมือชื่อผู้ โอน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือชื่อผู้ โอน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือชื่อผู้ โอน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

 









































































































































































































































































































                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งได้ประกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิัท 
โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบั
เครดติหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 600 ลา้นบาทของบรษิัทที่ระดบั “A” 
ดว้ย ในการนี้ บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชช้ าระคนืหนี้บางส่วนทีม่อียู่ 

อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารบริการด่วน 
รวมถงึระดบัหนี้สนิทีต่ ่าแต่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต และการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรลั อย่างไรกต็าม
ความแขง็แกร่งดงักล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากลกัษณะของธุรกจิโรงแรมทีม่คีวามผนัผวนตาม
วงจรและมคีวามเสีย่งจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก 
ตลอดจนการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิรา้นอาหารบรกิารด่วน 

บรษิทัมผีลการด าเนินงานในช่วงครึง่แรกของปี 2562 สอดคลอ้งกบัทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ไว ้โดย
บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 1.1 หมืน่ลา้นบาทซึ่งค่อนขา้งคงทีเ่มือ่เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปี 2561 รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 6.5% จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนอนัเนื่องมาจากอุปสงคใ์นกลุ่มลูกคา้งานประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการทีอ่่อนตวั
ลง ตลอดจนการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรป และการปิดปรับปรุงโรงแรม  
“เซน็ทารา แกรนด์ สมุย บชี รสีอร์ท” ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิอาหารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.6% จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนอนัเป็นผลจากการขยายจ านวนสาขารา้นอาหารเพิม่เตมิ อตัราก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายต่อรายได้ยงัคงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ที ่
28.5% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดเ้ตบิโตอยู่ในช่วง 3%-7% 
ต่อปีและคาดว่าอตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ะอยู่
ทีป่ระมาณ 27% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

บรษิทัมหีนี้สนิอยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งต ่า อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าระดบัหนี้สนิจะปรบัตวั
สูงขึน้ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ณ เดอืนมถุินายน 2562 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัอยู่ที ่2.1 เท่าและอตัราส่วนเงนิทุน
จากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิอยู่ที่ระดบั 39% ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าในอนาคตระดบั
หนี้สนิของบรษิทัจะเพิม่สงูขึน้จากการลงทุนจ านวนมากในธุรกจิโรงแรมเป็นหลกัโดยเงนิลงทุนรวม
คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2.3 หมืน่ลา้นบาทในช่วงปี 2562-2564 ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะเพิม่ขึน้
เป็น 3.6 เท่าและอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะปรบัตวัลดลงไปอยู่ที่
ระดบัประมาณ 22% ในปี 2564 ทรสิเรทติ้งมองว่าอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวจะปรบัตวัดขี ึน้ใน
ภายหลงัเมื่อบรษิัททยอยรบัรูผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในโรงแรมที่จะเปิดใหม่ในช่วงปี 2565-
2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะ
สามารถรกัษาสถานะทางการตลาดในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิร้านอาหารบรกิารด่วน รวมถึงจะ
รกัษาความสามารถในการท าก าไรเอาไวไ้ดใ้นอกีหลายปีขา้งหน้า โดยบรษิทัน่าจะรกัษาอตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัที่
ต ่ากว่า 4 เท่าได้ค่อนข้างมากและจะรกัษาอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทาง
การเงนิใหอ้ยู่ทีร่ะดบัมากกว่า 20% 

  

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 76/2562 
 16 ตลุาคม 2562 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 08/08/62 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

09/08/56 A Stable 
28/07/54 A- Stable 
03/07/52 A- Negative 
21/10/47 A- Stable 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 

ตุลยวตั ฉตัรค า 

tulyawat@trisrating.com 
 

ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 

wajee@trisrating.com 
 

ธติ ิการณุยานนท,์ Ph. D., CFA 

thiti@trisrating.com 
 
 

 

 



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                 2 บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

  
New Issue Report 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถขยายและสรา้งความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารไดม้ากยิง่ขึ้นโดยทีย่งัคงรกัษ าสถานะ
ทางการเงนิทีน่่าพอใจเอาไวไ้ด ้ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติอาจลดลงหากบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่่อนตวัลงอย่างมสีาระส าคญั หรอืหากบรษิทัมี
การลงทุนขนาดใหญ่ทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมากซึง่จะท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่
สงูขึน้เกนิ 4 เท่า หรอือตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิลดลงต ่ากว่า 20% เป็นระยะเวลานาน 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CENTEL218A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 980 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
CENTEL229A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
CENTEL239A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A 
CENTEL269A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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