
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั โรงแรมเซ็นทรลั
พลาซา จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถึงความแขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกจิ
โรงแรมและรา้นอาหารบรกิารด่วน รวมถงึระดบัหนี้สนิทีต่ ่าแต่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต และการสนับสนุน
จากกลุ่มเซ็นทรลั อย่างไรก็ตาม ความแขง็แกร่งดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกจิ
โรงแรมทีม่คีวามผนัผวนตามวงจรและมคีวามเสีย่งจากผลกระทบซึ่งเกดิจากเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิทัง้
ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ตลอดจนการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิรา้นอาหารบรกิารด่วน 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

สถานะทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งในธรุกิจโรงแรม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ “เซ็นทารา แกรนด์” “เซ็นทารา” 
“เซน็ทรา” “โคซี”่ “เซน็ทาราบตูกิคอลเลกชัน่” และ “เซ็นทารา เรสซเิดนซ์ แอนด์ สวที” โดยตราสนิคา้
ดงักล่าวโดยเฉพาะ เซ็นทารา แกรนด์ เป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่างดใีนตลาดภายในประเทศ ปัจจุบนับรษิทัมี
โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของและทีเ่ช่ามาบรหิารรวมทัง้สิ้น 17 แห่ง โดยโรงแรมดงักล่าวตัง้อยู่ในท าเล
ศูนย์กลางทางธุรกจิและแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ พทัยา หวัหนิ สมุย 
กระบี ่และภเูกต็ และยงัมโีรงแรมในประเทศมลัดฟีสอ์กีดว้ย นอกจากนี้ บรษิทัยงัรบัจา้งบรหิารโรงแรม
อกี 22 แห่ง โดยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา จ านวนหอ้งทีบ่รษิทัรบัจา้งบรหิารค่อนขา้งคงที ่อย่างไรกต็าม 
บรษิทัมโีรงแรมทีจ่ะรบัจา้งบรหิารซึง่อยู่ในแผนการทีจ่ะเปิดบรกิารในช่วงปี 2562-2565 อกีเป็นจ านวน
มาก 

โรงแรมของบรษิัทส่วนใหญ่ค่อนขา้งกระจุกตวัอยู่ในประเทศไทย บรษิัทจงึมแีผนจะเพิม่โรงแรมใน
ต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ และประเทศมลัดีฟส์ ทัง้นี้  
ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจากโรงแรมในต่างประเทศจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 30% ของรายได้
ทัง้หมดจากธุรกจิโรงแรมในปี 2566 จากปัจจุบนัซึ่งอยู่ในระดบัต ่ากว่า 20% ของรายไดท้ัง้หมดจาก
ธุรกจิโรงแรม 

ในปี 2560 บรษิัทได้เปิดตัวโรงแรมภายใต้ตราสินค้าใหม่คือโรงแรมโคซี่ซึ่งเน้นราคาประหยดัเพื่อ
รองรบักลุ่มลูกค้าทีต่้องการจ่ายน้อยลงและกลุ่มลูกคา้อายุน้อย โดยได้เปิดใหบ้รกิารโรงแรมโคซี่แห่ง
แรกทีเ่กาะสมยุในช่วงปลายปี 2560 บรษิทัยงัวางแผนจะเปิดโรงแรมโคซี่เพิม่มากขึน้ในอกีหลายท าเล 
เช่น ทีพ่ทัยาในปี 2562 และทีเ่ชยีงใหม่ในปี 2564 ทรสิเรทติ้งมคีวามเหน็ว่าตราสนิคา้โคซี่จะช่วยเพิม่
ความหลากหลายใหแ้ก่โรงแรมของบรษิทัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ยงัคงต้องตดิตามความส าเรจ็ของ
ตราสนิคา้โคซีต่่อไปในอนาคต 

ในระยะ 5 ปีขา้งหน้า บรษิทัวางแผนจะขยายธุรกจิโรงแรมเพิม่มากขึน้หลงัจากทีธุ่รกจินี้ค่อนขา้งคงที่
ในช่วงปี 2556-2560 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนในธุรกจิโรงแรมรวมทัง้สิ้นประมาณ 2.80 
หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2562-2566 โดยจะใช้ไปในการเปิดโรงแรมแห่งใหม่เพิ่มเติมและปรับปรุง
โรงแรมเดิม ในการนี้  ทริสเรทติ้งคาดว่าจ านวนห้องในโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของและเช่ามา
ด าเนินงานจะเพิม่ขึน้เป็นมากกว่า 6,000 หอ้งภายในปี 2566 จาก 4,192 หอ้ง ณ เดอืนมนีาคม 2562  

การชะลอตวัของนักท่องเท่ียวชาวจีนและรสัเซียส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในธุรกิจ
โรงแรม 

ทรสิเรทติ้งมองว่าการทีธุ่รกจิโรงแรมของบรษิทัพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภายในประเทศเป็น
หลกันัน้ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิได ้ทรสิเรทติ้งยงัมอง
ดว้ยว่าการพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวเอเชยีโดยเฉพาะชาวจนีก็อาจจะกระทบต่อผลการด าเนินงานใน

  

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 124/2562 
 8 สิงหาคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 08/08/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ 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 
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ธุรกจิโรงแรมของบรษิัทได้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวดงักล่าวเปลี่ยนความนิยมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอื่น หรอืในกรณีที่เศรษฐกจิของประเทศที่
นกัท่องเทีย่วอาศยัอยู่ซบเซาลง 

ในช่วงปี 2559-2561 จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 8.5% ต่อปี ซึ่งท าใหจ้ านวนนักท่องต่างชาติเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่38.3 ลา้นคนในปี 2561 
อย่างไรกต็าม ในไตรมาสแรกของปี 2562 จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติเตบิโตเพยีง 1.5% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการชะลอ
ตวัของนกัท่องเทีย่วชาวจนีซึง่หดตวัลง 2% และชาวรสัเซยีซึง่หดตวัลง 1%  

บรษิทัมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง (ไม่รวมโรงแรมใหม่) เตบิโตเฉลีย่ 2.7% ต่อปีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา จนกระทัง่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยวชาวจนีและรสัเซียที่ปรบัตัวลดลงได้ท าให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องปรบัตัวลดลง 5.7% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม  
ทรสิเรทติ้งมองว่าผลกระทบจากการลดลงของนกัท่องเทีย่วชาวจนีและรสัเซยีเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ชัว่คราวและคาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมใหอ้ยู่ในระดบัทีน่่าพอใจได ้โดยเหน็ไดจ้ากในอดตีทีผ่่านมาทีบ่รษิทัสามารถรกัษาอตัราการเขา้พกัในระดบัทีส่งูเหนือกว่าค่าเฉลีย่ใน
อุตสาหกรรมและสามารถสรา้งรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีส่งูกว่าคู่แขง่ได ้ 

มีสถานะทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งในธรุกิจร้านอาหาร 

บรษิทัด าเนินธุรกจิรา้นอาหารแบบแฟรนไชส์ภายใตต้ราสนิคา้ 10 ตราและภายใตต้ราสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของอกี 3 ตรา ทัง้นี้ ตราสนิคา้ของรา้นอาหารที่
บรษิทัด าเนินงานนัน้เป็นทีรู่้จกัเป็นอย่างด ีอาท ิ “เคเอฟซี” “มสิเตอร์โดนัท” “อานตี้ แอนส์” และ “โอโตยะ” โดย ณ เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัมสีาขา
รา้นอาหารทัง้สิ้น 1,003 สาขา การมสีาขาจ านวนมากทัว่ประเทศท าใหบ้รษิัทสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายทางการตลาดและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้
คุม้ค่ามากยิง่ขึน้ ทีผ่่านมาบรษิทัยงัมกีารขยายสาขารา้นอาหารอย่างสม ่าเสมอในขณะทีย่งัสามารถรกัษาระดบัของยอดขายต่อสาขาไวไ้ด ้โดยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา บรษิทัมกีารขยายสาขาเฉลีย่ประมาณปีละ 40 แห่ง 

อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัไมส่ามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็ในการพฒันาตราสนิคา้รา้นอาหารทีเ่ป็นของบรษิทัเองได ้โดยรา้นอาหารภายใต้ตราสนิคา้
ของบรษิัทเองคอื “เดอะ เทอเรส” นัน้ ในช่วงที่ผ่านมามผีลการด าเนินงานทีอ่่อนตวัลงและไม่มกีารขยายจ านวนสาขาเลยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบนั
บรษิทัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงรา้นเดอะ เทอเรส ใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษิทัยงัไดเ้ปิดตวัตราสนิคา้ของตนเองอกีจ านวน 2 
ตรา ไดแ้ก่ รา้นอาหารไทยจานด่วนภายใตต้ราสนิคา้ “อร่อยด”ี และรา้นสุกีภ้ายใตต้ราสนิคา้ “สุกี ้เฮา้ส”์ ดว้ย หากรา้นอาหารภายใต้ตราสนิคา้ของบรษิทัมี
ผลการด าเนินงานทีน่่าพอใจกจ็ะท าใหบ้รษิทัมกีารกระจายตวัของฐานรายไดจ้ากหลายตราสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัลดการพึง่พาตราสนิคา้แฟรนไชสล์ง
ไปอกีดว้ย ทัง้นี้ ยงัคงตอ้งตดิตามผลของความส าเรจ็ในการปรบัปรุงผลการด าเนินงานรา้นเดอะ เทอเรส และความส าเรจ็ของตราสนิคา้ใหมด่งักล่าวต่อไป 

แมว้่าบรษิัทจะด าเนินธุรกจิร้านอาหารภายใต้หลาย ๆ ตราสนิค้า แต่บรษิทักย็งัคงพึง่พาตราสนิคา้เคเอฟซีอยู่ค่อนขา้งมาก โดยก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของธุรกจิอาหารมากกว่าครึง่หนึ่งมาจากรา้นเคเอฟซ ีในขณะที่ก าไรดงักล่าวของตราสนิคา้หลกัอื่น ๆ อกี 4 ตรา 
ไดแ้ก่ มสิเตอรโ์ดนทั อานตี้ แอนส ์เปปเปอรล์ชั และโอโตยะนัน้รวมกนัแลว้คดิเป็นประมาณ 30% ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตดัจ าหน่ายของธุรกจิอาหาร นอกจากนี้ บรษิัทยงัมีรา้นอาหารภายใต้ตราสนิคา้อื่น ๆ ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ีอกีอย่างเช่น “คทัสยึะ” และ “เทนยะ” 
อย่างไรกต็าม ตราสนิคา้เหล่านี้ยงัมผีลก าไรไมม่ากโดยเมือ่รวมกนัแลว้คดิเป็นเป็นสดัส่วนไมถ่งึ 10% ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตดัจ าหน่ายของธุรกจิอาหาร ดงันัน้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าเคเอฟซจีะยงัคงเป็นตราสนิคา้หลกัในธุรกจิรา้นอาหารของบรษิทัในแง่ของสดัส่วนก าไรในช่วง
อกีหลายปีขา้งหน้าต่อไป ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการขยายฐานก าไรจากธุรกจิรา้นอาหารภายใตต้ราสนิคา้ทีม่ากขึน้ 

ธรุกิจร้านอาหารเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรนุแรง  

ทรสิเรทติ้งมองว่าการเตบิโตของยอดขายในสาขาเดมิของบรษิทัมแีนวโน้มอ่อนตวัลงซึง่เป็นผลมาจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิรา้นอาหาร โดยบรษิทัมี
ยอดขายในสาขาเดมิหดตวัลงเลก็น้อยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ในไตรมาสแรกของปี 2562 บรษิทัมยีอดขายในสาขาเดมิปรบัตวัลดลง 3.8% ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวโน้มของอุตสาหกรรมรา้นอาหาร บรษิทัยงัไดเ้พิม่รายไดจ้ากธุรกจิอาหารด้วยการขยายจ านวนสาขารา้นอาหารจนท าให้รายไดใ้นธุรกจิดงักล่าว
เตบิโต 9.2% เป็น 1.19 หมืน่ลา้นบาทในปี 2561 และเพิม่ขึน้ 3.4% เป็น 2.87 พนัลา้นบาทในไตรมาสแรกของปี 2562 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการแข่งขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิรา้นอาหารจะยงักดดนัยอดขายในสาขาเดมิของบรษิทัต่อไป แต่ดว้ยความทีต่ราสนิคา้รา้นอาหารทีบ่รษิัท
ด าเนินงานเป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่างดจีงึคาดว่าบรษิทัจะสามารถเพิม่รายไดจ้ากรา้นอาหารไดโ้ดยการเปิดสาขารา้นอาหารเพิม่เตมิ โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทั
จะมรีายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหารทีเ่ตบิโตโดยเฉลีย่ประมาณปีละ 7% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

คาดว่าระดบัหน้ีสินจะปรบัตวัสงูขึน้ 

ภายใตก้ารประมาณการกรณฐีาน ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจะเตบิโตในช่วงประมาณ 3%-7% ต่อปีในระหว่างปี 2562-2564 จากการขยายสาขา
รา้นอาหารและการเปิดด าเนินการโรงแรมบางแห่งอกีครัง้ในปี 2564 หลงัจากทีปิ่ดปรบัปรุงในช่วงปี 2562-2563 บรษิทัจะมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ี
ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอยู่ในช่วง 5.90-6.70 พนัลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2564 จากระดบั 5.60-5.90 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีทีผ่่าน
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มา 

บรษิทัมรีะดบัหนี้สนิทีค่่อนขา้งต ่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาจากการลงทุนทีค่่อนขา้งน้อยในธุรกจิโรงแรมของบรษิทัเอง โดยบรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิ
ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ทีป่ระมาณ 2 เท่าและมอีตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิอยู่ที่
ประมาณ 40% ในช่วงปี 2559-2561 

ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าระดบัหนี้สนิของบรษิทัจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้เนื่องจากบรษิทัจะมกีารลงทุนจ านวนมากรวมทัง้สิ้นประมาณ 2.30 หมืน่ลา้นบาท
ในช่วงปี 2562-2564 ซึง่ส่วนใหญ่จะใชล้งทุนในธุรกจิโรงแรม อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย
จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 เท่าและอัตราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินจะปรบัตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ในปี 2564 ทัง้นี้  
ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวจะปรบัตวัดขี ึน้ในภายหลงัเมือ่โรงแรมทีบ่รษิทัลงทุนใหมเ่ปิดด าเนินการในปี 2565-2566 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดข้องบรษิทัจะเตบิโตทีร่ะดบั 3%-7% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้จะอยู่ทีป่ระมาณ 27% 
 เงนิลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบั 4.90 พนัลา้นบาทในปี 2562 ทีร่ะดบั 9.30 พนัลา้นบาทในปี 2563 และทีร่ะดบั 8.40 พนัลา้นบาทในปี 2564 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะทางการตลาดในธุรกจิโรงแรมและ
ธุรกจิรา้นอาหารบรกิารด่วน อกีทัง้จะรกัษาระดบัความสามารถในการท าก าไรทีด่เีอาไวไ้ดต่้อไปในระยะหลายปีขา้งหน้า โดยทีบ่รษิทัน่าจะรกัษาอตัราส่วน
หนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า 4 เท่าไดค้่อนขา้งมากและจะรกัษาอตัราส่วน
เงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดบัทีม่ากกว่า 20% 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถขยายและสรา้งความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารไดม้ากยิง่ขึ้นโดยทีย่งัคงรกัษาสถานะ
ทางการเงนิทีน่่าพอใจเอาไวไ้ด ้ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติอาจลดลงหากบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่่อนตวัลงอย่างมสีาระส าคญั หรอืหากบรษิทัมี
การลงทุนขนาดใหญ่ทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก ซึ่งจะท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
เพิม่สงูขึน้เกนิ 4 เท่า หรอือตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิลดลงต ่ากว่า 20% เป็นระยะเวลานาน 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  5,643 21,735 20,260 19,882 19,286 
ก าไรจากการด าเนินงาน  1,839 5,997 5,659 5,694 5,717 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  1,079 3,200 2,892 2,869 2,764 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,820 5,944 5,618 5,664 5,632 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,486 4,904 4,658 4,631 4,505 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  174 602 553 619 696 
เงนิลงทุน  501 1,638 3,184 1,678 1,746 
สนิทรพัยร์วม  27,069 26,447 25,037 24,397 24,444 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  12,159 11,963 11,250 11,507 13,010 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  14,262 13,420 12,058 11,117 9,921 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 32.58 27.59 27.93 28.64 29.64 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  10.86 12.45 12.10 12.18 11.75 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 10.45 9.88 10.16 9.16 8.09 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.08 2.01 2.00 2.03 2.31 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  39.53 40.99 41.40 40.25 34.63 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   46.02 47.13 48.27 50.86 56.74 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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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 
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 

 


