
  
 

 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและตราสารหน้ีของ บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั 
(มหาชน) ที่ระดบั “A-” โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้นการมแีหล่งกระแสเงนิสดทีก่ระจายตวัทัง้
จากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารด่วน รวมทัง้สถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิอาหารบรกิารด่วน 
และการมโีรงแรมทีม่คีวามหลากหลายซึง่ลว้นมสีถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่ง ทัง้น้ี การพจิารณา
อนัดบัเครดิตยงัค านึงถึงการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูก
ลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปจัจยั
ภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้จากลกัษณะของธุรกิจอาหารบรกิารด่วนที่มอีตัรา
ก าไรต ่า ทัง้น้ี อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงค์ของ
จ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกใน
หมูผู่ป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัก่อตัง้โดยตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 เพือ่ด าเนินธุรกจิโรงแรมแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
ปจัจุบนับรษิัทบรหิารโรงแรมจ านวน 31 แห่งในประเทศและ 3 แห่งในต่างประเทศ ด้วยจ านวน
ห้องพกักว่า 6,077 ห้อง บริษทัมีโรงแรมที่บรษิทัเป็นเจ้าของเองทัง้สิน้ 14 แห่ง โดย 2 แห่งเป็น
เจา้ของในลกัษณะของการร่วมทุน และ 1 แห่งอยูภ่ายใต้กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่
บรษิทัเป็นเจ้าของคดิเป็นสดัสว่น 60% ของจ านวนห้องทัง้หมด บรษิทับริหารงานโรงแรมภายใต ้
แบรนด ์“เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา”  

บริษัทด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั (CRG) โดยปจัจุบนั CRG ไดเ้ปิดให้บรกิารอาหารบรกิารด่วน
จ านวน 12 แบรนด์ ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารภายใต้แฟรนไชสจ์ากต่างประเทศหลากหลาย 
แบรนด ์และบรษิทัมแีบรนดข์องตนเองคอื “รวิ ชาบ ูชาบ”ู และ “เดอะ เทอเรส” ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 
2555 บรษิทัมจี านวนสาขารวมทัง้หมด 634 แหง่ทัว่ประเทศ  

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกิจอาหารคดิเป็นสดัส่วน 54%-60% ของรายได้
รวมทัง้หมด ในขณะทีร่ายไดส้ว่นทีเ่หลอืมาจากธุรกจิโรงแรม บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ี
คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายจากธุรกจิอาหารคดิเป็นสดัสว่น 35%-52% ของก าไรก่อนดอกเบีย้
จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมดในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2553 เป็นต้นมา ความต้องการห้องพกัเพิม่ขึน้เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่สงบลง โดยจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิพิม่ขึน้ 19.8% ในปี 2554 และเพิม่ขึน้ 7.6% ในช่วงครึง่แรกของปี 2555 เมื่อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา อตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้จาก 58.1% ใน
ปี 2553 เป็น 63.9% ในปี 2554 และอยูท่ีร่ะดบั 70.0% ในช่วงครึง่แรกของปี 2555 ทัง้น้ี จากขอ้มูล
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อตัราการเขา้พกัโรงแรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก 
50.2% ในปี 2553 เป็น 58.0% ในปี 2554 และอยูท่ีร่ะดบั 62.3% ในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2555 
สว่นอตัรารายไดต้่อหอ้งพกัทีม่อียูข่องบรษิทั (Revenue Per Available Room -- RevPAR) โดย
เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 1,981 บาทตอ่วนัในปี 2553 เป็น 2,340 บาทตอ่วนัในปี 2554 และ 2,745 บาทต่อ
วนัในช่วงครึง่แรกของปี 2555 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวบางส่วนเกิดจากราคาที่สูงขึน้ของห้องพกัของ

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
  (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
28/07/54 A-/Sta -/A- 
03/07/52 A-/Neg -/A- 
08/11/48 A-/Sta -/A- 
21/10/47 A-/Sta - 
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โรงแรมใหม่ของบรษิัทที่เปิดในช่วงปี 2553-2554 เหตุการณ์น ้าท่วมครัง้ใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 นัน้ไม่มรีายงานความเสยีหายในส่วนของ
โรงแรมของบรษิทัแตอ่ยา่งใด มเีพยีงยอดขายทีไ่ดร้บัผลกระทบเพยีงเลก็น้อยจากการยกเลกิการจองเขา้พกัเทา่นัน้  

ในปี 2554 รายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึ 22% สูร่ะดบั 11,163 ลา้นบาทเน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิอาหารเพิม่ขึน้ถงึ 24% ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิ
โรงแรมเพิม่ขึน้ 20% จากการฟ้ืนตวัของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ทีจ่ากโรงแรมใหมห่ลายแหง่ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ รายได้
รวมของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นถึง 29% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดบั 7,061 ล้านบาทเน่ืองจากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว รวมถงึการซือ้แบรนดร์า้นอาหารญีปุ่น่ “โอโตยะ” ในชว่งไตรมาสที ่3 ของปี 2554 อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้
จากระดบั 16.2% ในปี 2553 เป็น 18.6% ในปี 2554 เน่ืองจากการปรบัปรุงอตัราก าไรในธุรกจิอาหารและและธุรกจิโรงแรม โดยในช่วงครึง่แรกของปี 
2555 อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัอยูท่ี ่21.5% 

เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อย่างมากจาก 1,158 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 1,548 ลา้นบาทในปี 2554 และอยู่ทีร่ะดบั 1,242 
ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 เน่ืองจากโรงแรมใหม่หลายแห่งก่อสร้างแล้วเสรจ็สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องของบรษิัทปรบัตวัดขีึ้น โดย
อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมเพิม่ขึน้จาก 10.8% ในปี 2553 เป็น 13.7% ในปี 2554 และอยูท่ีร่ะดบั 10.4% (ยงัไมไ่ดป้รบัอตัราสว่นให้
เป็นตวัเลขเตม็ปี) ในชว่งครึง่แรกของปี 2555 อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 
4.9 เทา่ในชว่งปี 2552-2554 เป็น 6.1 เทา่ในชว่งครึง่แรกของปี 2555  

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอ่อนแอลงในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมาเน่ืองจากการขยายตวัในธุรกจิโรงแรม โดยบรษิทัใชเ้งนิทุนมากกว่า 12,500 ลา้นบาท
เพือ่ลงทุนและก่อสรา้งโรงแรมในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัหลายแห่ง เช่น กรุงเทพฯ กระบี ่พทัยา ภูเกต็ และเกาะมลัดฟี อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้สงูกว่า 60% ตัง้แต่ปี 2552 โดยอตัราสว่นดงักล่าวขึน้สูร่ะดบัสงูสุดที ่65% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2554 และลดลงเลก็น้อยเหลอื 
64% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2555 ในระยะปานกลางคาดว่าอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะลดลงเน่ืองจากบรษิทัสามารถใชเ้งนิทุน
จากการด าเนินงานบางสว่นมาลงทุนในอนาคต โดย ณ เดอืนมนีาคม 2555 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์า่ง ๆ ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์วา่บรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในแบรนดส์นิคา้หลกั
ทัง้ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารบรกิารด่วน การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะปรบัตวัดขีึน้โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการฟ้ืนตวัของ
อุตสาหกรรมและโรงแรมหลายแหง่กแ็ลว้เสรจ็ อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัหากยงัคงอยูใ่นระดบัสงูอยา่งตอ่เน่ืองจะเป็นปจัจยัลบต่อ
อนัดบัเครดติ ทัง้น้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติ และ/หรอื อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัการปรบัเปลีย่นหากบรษิทัสามารถรกัษาการเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และสามารถบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมได ้

 

 
บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL163A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559   A- 
CENTEL163B: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 300 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559   A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       ----------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------ 
  ม.ค.-มิ.ย.           

 2555 
           2554            2553            2552            2551 

รายไดจ้ากการขาย  7,061 11,163 9,141 8,277 8,024 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  242 414 310 274 292 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  729 550 (56) 53 346 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,242 1,548 1,158 958 1,148 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  602 1,492 2,294 2,803 3,344 
สนิทรพัยร์วม  22,652 21,684 20,438 19,817 17,641 
เงนิกูร้วม  10,731 10,003 9,453 8,320 6,246 
สญัญาเช่าด าเนินงาน  1,236 1,274 1,248 1,221 284 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  6,865 6,049 5,779 5,965 6,102 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 21.49 18.60 16.17 14.96 18.73 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  5.87 **             7.18 3.28        2.96 6.32 

อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 6.14 4.87 4.90 4.92 5.10 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  10.38 **           13.73 10.82      10.04 17.58 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  63.55 65.09 64.93 60.34 50.58 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน*** (%)  60.98 62.32 62.06 57.02 49.27 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
* งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
*** ไมร่วมมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ทีด่นิตลอดอายสุญัญาเชา่ 
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