
 
 

 

 

เหตผุล 
ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั โรงแรม

เซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะท้อนกระแสเงนิสดที่
เตบิโตขึน้จากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหาร รวมถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน 
และการมโีรงแรมที่หลากหลาย ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึการสนับสนุนจากกลุ่ม
เซน็ทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมที่
ขึน้อยูก่บัฤดกูาลและถกูกระทบไดง้า่ยจากปจัจยัภายนอกตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้รวมทัง้จาก
ลกัษณะของธุรกจิอาหารบรกิารดว่นทีม่อีตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกจิทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัที่
รุนแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงคข์องจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากในแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกในหมูผู่ป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัโรงแรมเซน็ทรลัพลาซาก่อตัง้โดยตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูล 
จริาธวิฒัน์ถอืหุ้นบรษิทัในสดัส่วน 63% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2558 บรษิทับรหิารโรงแรม 41 แห่ง รวมจ านวนห้องพกัทัง้สิ้น 
7,805 ห้อง โดยโรงแรมทัง้หมดตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 
ประเทศ ไดแ้ก่ มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด ์
“เซน็ทารา แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่ง
อยูภ่ายใตก้องทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของโดยตรงคดิเป็นสดัสว่น 49% 
ของจ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษัทด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิทัเซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บรกิารอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 12 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 2 แบรนด ์คอื “รวิ ชาบ ูชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” โดย 
ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2558 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 777 แหง่ทัว่ประเทศ  

โดยปกตแิลว้บรษิทัจะมรีายไดจ้ากธุรกจิอาหารในสดัสว่นทีม่ากกวา่จากธุรกจิโรงแรม อยา่งไร
กต็าม ธุรกจิโรงแรมกส็รา้งอตัราก าไรและกระแสเงนิสดไดม้ากกวา่ธุรกจิอาหาร ผลประกอบการของ
ธุรกิจโรงแรมมคีวามผนัผวนมากกว่าเมื่อต้องเผชญิกบัเหตุการณ์ภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้
ทัง้น้ี ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นสดัส่วน 45% ของรายได้รวมทัง้หมด 
ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรมคดิเป็น
สดัสว่น 75% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 

ในปี 2557 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทาง
การเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน โดยจ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตลิดลง 7% อยูท่ี ่24.78 ลา้นคน อยา่งไร
กต็าม หลงัจากความขดัแยง้ทางการเมอืงยุตลิง จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตกิ็ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 7% 
ในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 และ 25% ในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2558 จากการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเรว็
และความตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอยา่งมากภายในภูมภิาคเอเชยี โดยจ านวนนักท่องเทีย่วชาวจนี
เพิม่ขึ้น 97% สู่ระดบั 3.30 ล้านคนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 ในขณะเดียวกัน จ านวน
นักท่องเทีย่วชาวยุโรปกลบัปรบัตวัลดลง 15% สูร่ะดบั 2.55 ลา้นคนเน่ืองจากจ านวนนักท่องเทีย่ว
ชาวรสัเซยีลดลงอยา่งมาก ทัง้น้ี แนวโน้มอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัดี
จากการมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าดงึดดูใจและมคีุณภาพสงู อยา่งไรกต็าม ยงัมปีจัจยัทา้ทายอกีมากมาย

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต    แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
09/08/56 A Stable 
28/07/54 A- Stable 
03/07/52 A- Negative 
21/10/47 A- Stable 
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

        7 สิงหาคม 2558 

 

 

ทีอ่าจจ ากดัการเตบิโตของการท่องเที่ยวไทย เช่น การชะลอตวัเป็นเวลานานของภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและความสามารถของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการทีจ่ะถนอมรกัษาและคงสภาพทรพัยากรทางธรรมชาตใิหน่้าดงึดดูใจอยา่งยัง่ยนื 

ในปี 2557 แมว้่าอตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษิทัจะได้รบัผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมอืง แต่รายไดค้่าห้องพกัเฉลีย่ต่อจ านวนห้อง
ทัง้หมดของบรษิทักเ็พิม่ขึน้ 4.2% เน่ืองจากราคาหอ้งพกัของโรงแรมใหม่ในหมู่เกาะมลัดฟีสม์รีาคาสงู ส าหรบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2558 รายไดค้่า
หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองในสดัสว่น 6.9% สูร่ะดบั 4,932 บาทต่อคนืตามการฟ้ืนตวัของอตัราการเขา้พกั
โรงแรมทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 10% อยา่งไรกต็าม ราคาหอ้งพกัเฉลีย่ของบรษิทักลบัปรบัตวัลดลง 5.3% สูร่ะดบั 5,782 บาทต่อคนืในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2558 
เน่ืองจากแขกทีเ่ขา้พกัเป็นชาวเอเชยีมากขึน้ 

ในปี 2557 เน่ืองจากโรงแรมของบรษิทัในกรุงเทพฯ ไดร้บัผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมอืง จงึสง่ผลท าใหไ้ม่มกีารเตบิโตของรายไดจ้าก
ธุรกจิโรงแรม อยา่งไรกต็าม รายไดร้วมของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 17,992 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากรายไดธุ้รกจิอาหารทีป่รบัขึน้ 9% ตามการเพิม่
จ านวนสาขา ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2558 รายได้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ 11% สู่ระดบั 5,047 ลา้นบาทจากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งของธุรกจิโรงแรม 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัลดลงจากระดบั 21.5% ในปี 2556 เป็น 20.7% ในปี 2557 เน่ืองจากธุรกจิอาหารไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุน
วตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้และการขาดทุนจากการปิดแบรนดร์า้นอาหาร ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2558 อตัราก าไรจากการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 29.4% 
เมื่อเทยีบกบัระดบั 25.9% ในชว่งครึง่แรกของปี 2557 จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ของการด าเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯ และการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิ
อาหาร 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้หลงัจากการช าระหน้ีเงนิกู้ยมืตามก าหนด โดยอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนลดลงจากระดบั 
55.8% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2556 สูร่ะดบั 48.7% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2558 ในชว่งปี 2558-2560 บรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาท
เพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดยการลงทุนจะตอ้งใชเ้งนิกูย้มืบางสว่น ดงันัน้ คาดว่าอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุน
ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แตอ่ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% 

สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 2,938 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 3,163 ลา้น
บาทในปี 2557 และอยูท่ีร่ะดบั 1,379 ลา้นบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 21% ในปี 
2556 เป็น 25.2% ในปี 2557 และที่ระดบั 29.2% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ส่วน
อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 5.9 เทา่ในปี 2556 เป็น 9.6 เท่าในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2558 ในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 1,000 ลา้นบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 719 ลา้นบาท โดยเงนิทุน
จากการด าเนินงานจะมเีพยีงพอส าหรบัสภาพคล่องระยะสัน้และจะไดร้บัการสนับสนุนจากเงนิสดในมอืจ านวน 508 ลา้นบาทรวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชยต์า่ง ๆ อกีประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดเ้พิ่มขึน้โดยเฉลีย่ 6% ต่อปีจากการเพิม่ราคาหอ้งพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรม
ตามปกตทิีร่ะดบั 78% นอกจากน้ี บรษิทัยงัมแีผนจะขยายจ านวนรา้นอาหารเพิม่เป็น 1,200 รา้นภายในปี 2563 ดว้ย โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
คาดว่าจะอยู่ที่ระดบั 21%-22% ส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานจะปรบัเพิม่ขึน้สู่ระดบั 3,500 ล้านบาท ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมของบรษิทัจะสงูกวา่ระดบั 20% และอตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายจะอยู่
ทีร่ะดบั 6 เทา่ 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของ

บรษิทัต่อไป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่จ านวนและความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารได้
โดยทีย่งัคงรกัษาสถานะทางการเงนิใหอ้ยูไ่ดใ้นระดบัปจัจุบนั ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัหดตวัลง
เป็นเวลานาน หรอืบรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก 
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL163A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL163B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

 
 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       --------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค.           

 2558 
2557            2556            2555            2554            2553 

รายไดจ้ากการขาย 5,047 17,992 17,096 14,504 11,278 9,141 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 99 455 507 486 414 310 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 834 1,188 1,322 1,021 550 (56) 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 1,379 3,163 2,938 2,390 1,625 1,158 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 235 1,371 2,003 1,359 1,525 2,294 
สนิทรพัยร์วม 28,798 28,709 29,212 28,149 21,684 20,438 
เงนิกูร้วม 9,334 10,223 11,482 12,078 10,003 9,453 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,596 2,602 2,619 1,296 1,274 1,248 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,566 11,716 11,152 9,929 6,049 5,779 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

29.43 20.74 21.47 19.59 18.77 16.17 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 10.07 **           9.56 10.43 9.67 8.03 3.54 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

9.56 5.74 5.85 5.65 4.87 4.90 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 29.16 **         25.18 21.15 17.87 14.41 10.82 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 48.70 52.26 55.84 57.39 65.09 64.93 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  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 าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-
information-th2/rating-criteria.html 
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