
                      
 

 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งปรบัเพิม่อนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษทั โรงแรมเซน็ทรลั
พลาซา จ ากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A” จากเดมิที ่“A-” จากการทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาความสามารถใน
การสรา้งกระแสเงนิสดหลงัการขยายธุรกจิโรงแรม อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการทีบ่รษิทัมสีถานะทาง
การตลาดทีแ่ขง็แกรง่และมแีหล่งกระแสเงนิสดทีก่ระจายตวั รวมถงึการไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่ม
เซน็ทรลั อยา่งไรกต็าม จุดเด่นดงักล่าวลดทอนลงไปบางสว่นจากลกัษณะของธุรกจิโรงแรมทีข่ ึน้อยู่
กบัฤดกูาลและไดร้บัผลกระทบไดง้า่ยจากปจัจยัภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้รวมทัง้จากลกัษณะ
ของธุรกจิอาหารบรกิารด่วนทีม่อีตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัที่
รุนแรงเมื่อพจิารณาจากอุปทานของจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกเป็นประจ าในธุรกจิอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัก่อตัง้โดยตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม 1 แห่งในประเทศ ณ 
สิ้นเดือนมีนาคม 2556 บริษัทบริหารโรงแรมจ านวน 31 แห่งภายในประเทศและ 7 แห่งใน
ตา่งประเทศ ดว้ยจ านวนหอ้งพกั 7,340 หอ้ง บรษิทัมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่ง
เป็นเจา้ของในลกัษณะของการรว่มทุน และ 1 แหง่อยูภ่ายใตก้องทุนอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้น้ี โรงแรมที่
บรษิทัเป็นเจา้ของคดิเป็นสดัสว่น 52% ของจ านวนหอ้งทัง้หมด โดยบรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้
แบรนด ์“เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา”  

บริษัทด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั (CRG) โดยปจัจุบนั CRG ใหบ้รกิารอาหารบรกิารด่วนจ านวน 12 
แบรนด์  ซึ่ ง ประกอบด้วย ร้ านอาหารภาย ใต้แฟรนไชส์จ ากต่ า งประ เทศหลากหลาย 
แบรนด ์และแบรนดข์องบรษิทัเองคอื “รวิ ชาบู ชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” ทัง้น้ี ณ สิน้เดอืนมนีาคม 
2556 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 681 แหง่ทัว่ประเทศ  

ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิอาหารคดิเป็นสดัส่วน 54%-58% ของรายได้
รวมทัง้หมด ในขณะทีร่ายได้สว่นทีเ่หลอืมาจากธุรกิจโรงแรม โดยปกตบิรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ย
จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายจากโรงแรมคดิเป็นสดัสว่นมากกว่า 60% ของก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมดในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมายกเวน้ในบางปี
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้

ความเข้มแขง็ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีอิทธิพลท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวฟ้ืน
ตวัอยา่งรวดเรว็หลงัจากเผชญิความเสีย่งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา โดยจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิพิม่ขึน้ 19.8% ในปี 2554 และ 16.8% ในปี 2555 และเพิม่ขึน้ 19.0% ในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2556 เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา ทัง้น้ี จากขอ้มูลของการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) อตัราการเขา้พกัโรงแรมในประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก 58.0% ในปี 2554 
เป็น 60.9% ในปี 2555 และอยูท่ีร่ะดบั 70.5% ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2556 สว่นอตัราการเขา้พกั
โรงแรมของบรษิัทปรบัตวัดขีึน้จาก 63.9% ในปี 2554 เป็น 69.9% ในปี 2555 และอยู่ที่ระดบั 
84.3% ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2556 โดยอตัรารายไดต้่อหอ้งพกัทีม่อียูข่องบรษิทั (Revenue Per 
Available Room -- RevPAR) โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 2,339 บาทต่อวนัในปี 2554 เป็น 2,617 บาท
ตอ่วนัในปี 2555 และ 4,311 บาทตอ่วนัในชว่งไตรมาสแรกของปี 2556 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวบางสว่น

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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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

       9 สิงหาคม 2556 

 

 

เกดิจากราคาทีส่งูขึน้ของหอ้งพกัของโรงแรมใหมข่องบรษิทัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร  
ในปี 2555 รายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึ 29% สูร่ะดบั 14,504 ลา้นบาทเน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิอาหารและโรงแรมเพิม่ขึน้อย่างมาก โดยในปี 

2555 รายไดจ้ากธุรกจิอาหารเพิม่ขึน้ 28% จากการรวมผลประกอบการของรา้นอาหารญี่ปุ่น “โอโตยะ” ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้ 32% 
จากการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตแิละการรบัรูผ้ลประกอบการของโรงแรมใหม่หลายแห่งทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ รายไดร้วมของบรษิทัในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2556 ยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 21% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สูร่ะดบั 4,420 ลา้นบาท อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้
จากระดบั 18.6% ในปี 2554 เป็น 19.6% ในปี 2555 และอยูท่ีร่ะดบั 26.9% ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2556  

เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อย่างมากจาก 1,548 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 2,344 ลา้นบาทในปี 2555 และอยู่ทีร่ะดบั 1,087 
ลา้นบาทในชว่งไตรมาสแรกของปี 2556 โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมเพิม่ขึน้จาก 14.4% ในปี 2554 เป็น 17.6% ในปี 2555 และ
อยูท่ีร่ะดบั 7.8% (ยงัไมไ่ดป้รบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และ
คา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 4.9 เทา่ในปี 2554 เป็น 5.5 เท่าในปี 2555 และอยูท่ีร่ะดบั 8.3 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 โดย 
ณ เดอืนมนีาคม 2556 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์า่ง ๆ ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอ่อนแอลงในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมาเน่ืองจากการขยายตวัในธุรกจิโรงแรม โดยบรษิทัใชเ้งนิทุนมากกว่า 14,000 ลา้นบาท
เพือ่ลงทุนและก่อสรา้งโรงแรมในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัหลายแห่ง เช่น กรุงเทพฯ กระบี ่พทัยา ภูเกต็ และเกาะมลัดฟี อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนของบรษิทัเพิม่ถงึจุดสงูสดุทีร่ะดบั 65% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2554 แตล่ดลงสูร่ะดบั 57.6% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2556 เน่ืองจากส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
เพิม่มากขึน้บางสว่นจากการตคีา่มลูคา่สนิทรพัย ์ในระยะปานกลางคาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะลดลงเน่ืองจากเงนิทุนจาก
การด าเนินงานจะเพิม่มากขึน้และสามารถใชเ้ป็นเงนิทุนในการลงทุนใหม่ ๆ บางสว่น ทัง้น้ีทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะบรหิารจดัการแผนการลงทุนอยา่ง
รอบคอบและสามารถรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนใหแ้ขง็แกรง่อยูเ่สมอ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในแบรนดส์นิคา้
หลกัทัง้ในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารดว่นไดต้อ่ไป ทัง้น้ี คาดวา่สถานะทางการเงนิของบรษิทัจะแขง็แกร่งขึน้เน่ืองจากประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผล
ประกอบการของโรงแรมใหมห่ลายแหง่ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

 

 
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. - มี.ค.           

 2556 
           2555            2554            2553            2552 

รายไดจ้ากการขาย  4,420 14,504 11,278 9,141 8,277 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  121 486 414 310 274 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  649 1,065 550 (56) 53 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,087 2,344 1,625 1,158 958 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  527 1,359 1,525 2,294 2,803 
สนิทรพัยร์วม  27,885 27,975 21,684 20,438 19,817 
เงนิกูร้วม  11,632 12,054 10,003 9,453 8,320 
สญัญาเช่าด าเนินงาน  2,252 1,296 1,274 1,248 1,221 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  10,238 9,755 6,049 5,779 5,965 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 26.94 19.59 18.77 16.17 14.96 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  3.63 **             8.50 7.18 3.28        2.96 

อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 8.27 5.54 4.87 4.90 4.92 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  7.83 **           17.56 14.41 10.82      10.04 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  57.56 57.78 65.09 64.93 60.34 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
* งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่ร ับประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
 


