
                      
 

 

 

เหตผุล 
ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั โรงแรม

เซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้นการทีบ่รษิทัมแีหล่ง
กระแสเงนิสดกระจายตวัทัง้จากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารด่วน รวมทัง้สถานะทีแ่ขง็แกร่ง
ในธุรกจิอาหารบรกิารดว่น และการมโีรงแรมทีห่ลากหลายซึง่ลว้นเสรมิใหธุ้รกจิโรงแรมของบรษิทัมี
สถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่ง ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึการสนับสนุนจากกลุ่ม
เซ็นทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมที่
ขึน้อยูก่บัฤดกูาลและถกูกระทบไดง้า่ยจากปจัจยัภายนอกตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้รวมทัง้จาก
ลกัษณะของธุรกจิอาหารบรกิารดว่นทีม่อีตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกจิทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัที่
รุนแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงคข์องจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากในแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกในหมูผู่ป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัก่อตัง้โดยตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูลจริาธวิฒัน์ถอืหุ้นบรษิทัใน
สดัสว่น 63% บรษิทัเป็นผูน้ าในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารดว่นในประเทศไทย ณ สิน้เดอืน
มถิุนายน 2557 บรษิทับรหิารโรงแรมดว้ยจ านวนหอ้งพกั 8,216 หอ้งจากโรงแรม 43 แห่งซึง่ตัง้อยู่
ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของไทยและตา่งประเทศ 5 ประเทศ บรษิทัมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 
แห่ง โดย 1 แห่งเป็นเจ้าของในลักษณะของการร่วมทุน และ 1 แห่งอยู่ภายใต้กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของคดิเป็นสดัสว่น 46% ของจ านวนหอ้งทัง้หมด โดย
ในชว่งปลายปี 2555 บรษิทัไดซ้ือ้โรงแรม Centara Grand Island Resort & Spa Maldives และ
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารโรงแรมทีเ่กาะมลัดฟีสแ์ห่งที ่2 ซึ่งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวในเดอืนมนีาคม 2556 
คอืโรงแรม Centara Ras Fusi Resort & Spa ปจัจุบนับรษิทัใหบ้รกิารโรงแรมจ านวน 250 หอ้งใน
ประเทศมัลดีฟส์ โดยบริหารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซ็นทารา แกรนด์” “เซ็นทารา” และ 
“เซน็ทรา”  

บริษัทด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิทัเซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บรกิารอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 13 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
11 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 2 แบรนด ์คอื “รวิ ชาบู ชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” โดย
ในช่วง 12 เดอืนทีผ่า่นมา บรษิทัไดเ้ปิดร้านอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศ 2 แบรนดค์อื 
“เทนยะ” และ “คตัสยึะ”  ทัง้น้ี ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2557 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวม
ทัง้หมด 767 แหง่ทัว่ประเทศ  

โดยปกตแิลว้ บรษิทัจะมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมในสดัสว่นทีน้่อยกว่ารายไดจ้ากธุรกจิอาหาร 
แต่ในด้านกระแสเงนิสดนัน้ ธุรกิจโรงแรมจะสร้างกระแสเงนิสดได้มากกว่าธุรกิจอาหารเน่ืองจาก
ธุรกิจโรงแรมมีอตัราส่วนก าไรที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมคีวาม 
ผนัผวนมากกว่า โดยผลการด าเนินงานทางการเงินอาจลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของ
เหตุการณ์ภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้ทัง้น้ี ในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็น
สดัส่วน 47% ของรายไดร้วมทัง้หมด ในขณะที่บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และคา่ตดัจ าหน่ายจากโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 68% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และคา่ตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 

 

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ         
pramuansap@trisrating.com 
 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com  
 
รุง่ทพิย ์เจรญิวสิุทธวิงศ ์        
rungtip@trisrating.com 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

       15 สิงหาคม 2557 

 

 

เหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองในประเทศไทยได้เริ่มขึน้อกีครัง้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม การประท้วง
ดงักลา่วไมไ่ดส้ง่ผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่ผลประกอบการเตม็ปี 2556 ของบรษิทั แต่เหตุการณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไปในช่วงครึง่แรกของปี 2557 โดยมี
การประทว้งอยา่งต่อเน่ืองและตามมาด้วยการท ารฐัประหารซึง่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวต่างชาต ิกล่าวคอื จ านวนนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตลิดลง 9.9% อยูท่ี ่11.77 ลา้นคนในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2557 จากทีเ่คยมอีตัราเตบิโตในระดบั 2 หลกัในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม ใน
ทรรศนะของทรสิเรทติง้เหน็วา่หลงัจากการประกาศยกเลกิการหา้มออกนอกเคหะสถานในเดอืนมถิุนายน 2557 แลว้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทย
จะกลบัมาไดร้บัประโยชน์จากฤดกูาลทอ่งเทีย่วในไตรมาสที ่4 ของปีได ้  

อตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้จาก 69.4% ในปี 2555 เป็น 79.6% ในปี 2556  ส าหรบัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 บรษิทัมี
อตัราการเขา้พกัโรงแรมทีร่ะดบั 72% เมื่อเทยีบกบัระดบั 80% ในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม ราคาหอ้งพกัเฉลีย่ของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 
3,777 บาทตอ่วนัในปี 2555 เป็น 4,462 บาทต่อวนัในปี 2556 และ 5,186 บาทต่อวนัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวเกดิจากราคา
หอ้งพกัทีส่งูกวา่ของโรงแรมใหมใ่นมลัดฟีส ์ 

ในปี 2556 รายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึ 18% สูร่ะดบั 17,096 ลา้นบาทเน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิอาหารและโรงแรมเพิม่ขึน้ โดยในปี 2556 รายได้
จากธุรกจิอาหารเพิม่ขึน้ 10% จากการขยายสาขา ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้ 28% จากการเตบิโตของจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตแิละผล
ประกอบการทีด่ขีองโรงแรมในมลัดฟีส ์ในชว่งครึง่แรกของปี 2557 แมว้า่ผลประกอบการของโรงแรมในกรุงเทพฯ จะไดร้บัผลกระทบจากความวุน่วายทาง
การเมอืง แตร่ายไดร้วมของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้ 3% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สูร่ะดบั 8,811 ลา้นบาท ทัง้น้ี เน่ืองจากผลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่ของโรงแรมใน
ตา่งประเทศและรายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้จากธุรกจิอาหาร โดยรายไดจ้ากโรงแรมในประเทศคดิเป็น 77% ของรายไดจ้ากโรงแรมทัง้หมด เทยีบกบัระดบั 91% 
ในชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้จากระดบั 19.6% ในปี 2556 เป็น 21.5% ในปี 2556 โดยในช่วงครึง่แรก
ของปี 2557 อตัราก าไรจากการด าเนินงานปรบัลดลงสูร่ะดบั 21.4% เมื่อเทยีบกบัระดบั 23.8% ในชว่งครึง่แรกของปี 2556 

เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สูงขึน้จาก 2,390 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 2,938 ล้านบาทในปี 2556 และอยูท่ี่ระดบั 1,404 ลา้นบาท
ในชว่งครึง่แรกของปี 2557 โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมเพิม่ขึน้จาก 18% ในปี 2555 เป็น 21% ในปี 2556 ถงึช่วงครึง่แรกของปี 
2557 อยา่งไรกต็าม อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายลดลงจากระดบั 5.7 เท่าในปี 2555 อยู่ที่
ระดบั 5.4 เทา่ในชว่งครึง่แรกของปี 2557 โดย ณ เดอืนมถิุนายน 2557 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ประมาณ 2,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี 
โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้หลงัจากการช าระหน้ีเงนิกู้ยมืบางสว่น  โดยอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนลดลงจากระดบั 57.4% ณ  
สิน้เดอืนธนัวาคม 2555 สูร่ะดบั 54.2% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2557  

บรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า โดยการลงทุนดงักล่าวส่วนใหญ่จะใช้
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดไดป้ระมาณปีละ 3,000 ลา้นบาท ดงันัน้ ในระยะปานกลางคาดว่า
อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะอยูร่ะหวา่ง 50%-55% ทัง้น้ี หากบรษิทัมกีารลงทุนอื่น ๆ เพิม่เตมิ ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะมคีวาม
รอบคอบในการจดัการโครงสรา้งเงนิทุนและแหลง่เงนิทุนส าหรบัการลงทุนใหม่ 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในแบรนดส์นิคา้

หลกัทัง้ในธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารบรกิารดว่นไดต้อ่ไป ทัง้น้ี คาดวา่บรษิทัจะไมใ่ชน้โยบายการก่อหนี้เชงิรุกส าหรบัการลงทุนใหม่ 
 

 

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                                        
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

       15 สิงหาคม 2557 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

 2557 
           2556            2555            2554            2553 

รายไดจ้ากการขาย  8,811 17,096 14,504 11,278 9,141 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  234 507 486 414 310 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  544 1,322 1,021 550 (56) 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,404 2,938 2,390 1,625 1,158 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  573 2,003 1,359 1,525 2,294 
สนิทรพัยร์วม  27,900 29,212 28,149 21,684 20,438 
เงนิกูร้วม  10,617 11,482 12,078 10,003 9,453 
สญัญาเช่าด าเนินงาน  2,481 2,619 1,296 1,274 1,248 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  11,051 11,152 9,929 6,049 5,779 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 21.39 21.47 19.59 18.77 16.17 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  9.42 **           10.43 9.67 8.03 3.54 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 5.42 5.85 5.65 4.87 4.90 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  21.02 **           21.15 17.87 14.41 10.82 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  54.24 55.84 57.39 65.09 64.93 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ได้รบัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง 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 
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