
 
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 
ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกัน ชุดปจัจุบนัของ 

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้
ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 700 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A” เช่นกนั 
โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ไปใชช้ าระคนืหน้ีและส ารองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
โดยอนัดบัเครดติดงักลา่วสะทอ้นกระแสเงนิสดทีเ่ตบิโตขึน้จากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหาร รวมถงึ
สถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน และการมโีรงแรมที่หลากหลาย ทัง้น้ี การพจิารณา
อนัดบัเครดิตยงัค านึงถึงการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูก
ลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปจัจยั
ภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้จากลกัษณะของธุรกิจอาหารบรกิารด่วนที่มอีตัรา
ก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกิจทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัที่รุนแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงคข์องจ านวน
ห้องพกัในโรงแรมที่เพิม่ขึ้นอย่างมากในแหล่งท่องเที่ยวส าคญัและการท าการตลาดเชิงรุกในหมู่
ผูป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บริษัทโรงแรมเซน็ทรลัพลาซาก่อตัง้โดยตระกูลจริาธิวฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูล      
จริาธวิฒัน์ถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่น 63% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 45% ของรายไดร้วม
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรม
คดิเป็นสดัสว่น 74% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 
ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558 บรษิทับรหิารโรงแรม 41 แห่ง รวมจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 7,805 ห้อง 
โดยโรงแรมทัง้หมดตัง้อยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ 
มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซน็ทารา  
แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใต้
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้าของโดยตรงคิดเป็นสดัส่วน 49% ของ
จ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิัทเซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 12 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 2 แบรนด ์คอื “รวิ ชาบู ชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” โดย 
ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 774 แหง่ทัว่ประเทศ  

ในปี 2557 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทาง
การเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน โดยจ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตลิดลง 7% อยูท่ี ่24.78 ลา้นคน อยา่งไร
กต็าม หลงัจากความตงึเครยีดทางการเมอืงไดยุ้ตลิงจากการท ารฐัประหารในกลางปี 2557 จ านวน
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิป็รบัฟ้ืนตวัอยา่งมาก โดยจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตปิรบัตวัเพิม่ขึน้ 7% ใน
ไตรมาสที ่4 ของปี 2557 และ 29% ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 เน่ืองจากการมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
คุณภาพสูงและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมากภายในภูมิภาคเอเชีย โดยจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วชาวจนีเพิม่ขึน้ 108% สูร่ะดบั 3.97 ลา้นคนในชว่งครึง่แรกของปี 2558 ในขณะเดยีวกนั 

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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ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ         
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parat@trisrating.com 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           12 ตลุาคม 2558 

 

     

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกลบัปรบัตวัลดลง 14% สู่ระดบั 2.82 ล้านคนเน่ืองจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวรสัเซยีลดลงอย่างมาก ทัง้น้ี แนวโน้ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัดจีากการมแีหล่งท่องเที่ยวที่น่าดงึดูดใจและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศ
เศรษฐกจิเกดิใหม ่อยา่งไรกต็าม ยงัมปีจัจยัทา้ทายอกีมากทีอ่าจจ ากดัการเตบิโตของการท่องเทีย่วไทย เช่น การชะลอการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกและ
ความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการทีจ่ะถนอมรกัษาและคงสภาพทรพัยากรทางธรรมชาตใิหน่้าดงึดดูใจอยา่งยัง่ยนื 

ในปี 2557 ความวุน่วายทางการเมอืงสง่ผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรมในกรุงเทพ และส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมลดต ่าลงสูร่ะดบั 74.8% ในปี 
2557 จากระดบั 79.8% ในปี 2556 แตร่ายไดค้า่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัเพิม่ขึน้ 4.2% เน่ืองจากราคาหอ้งพกัของโรงแรมใหม่ใน
หมูเ่กาะมลัดฟีสม์รีาคาสงู อยา่งไรกต็าม ในปี 2557 รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาเน่ืองจากการอ่อนตวัของการใชจ้่ายดา้นอาหาร
ภายในโรงแรม ส าหรบัช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี่ยต่อจ านวนห้องทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในสดัส่วน 8.6% สู่
ระดบั 4,079 บาทตอ่คนืตามการฟ้ืนตวัของอตัราการเขา้พกัโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้สูร่ะดบั 80.9% เมื่อเทยีบกบัระดบั 72.4% ของชว่งเดยีวกนัในปีทีผ่า่นมา  

ในปี 2557 รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 17,992 ลา้นบาทจากรายไดธุ้รกจิอาหารทีป่รบัขึน้ 9% ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 รายได้
ของบรษิทัเพิม่ขึน้ตอ่เน่ือง 8% สูร่ะดบั 9,538 ลา้นบาทจากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกรง่ของธุรกจิโรงแรม อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัลดลงจาก
ระดบั 21.5% ในปี 2556 เป็น 20.7% ในปี 2557 เน่ืองจากธุรกจิอาหารไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้และการขาดทุนจากการปิดแบรนด์
รา้นอาหาร ในชว่งครึง่แรกของปี 2558 อตัราก าไรจากการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 25.3% จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ของการด าเนินงานของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ และการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิอาหาร 

อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 55.8% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2556 สูร่ะดบั 49.1% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558  
สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 2,938 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 3,163 ลา้น

บาทในปี 2557 และอยูท่ีร่ะดบั 2,078 ลา้นบาทในชว่งครึง่แรกของปี 2558 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 21% ในปี 2556 
เป็น 25.2% ในปี 2557 และทีร่ะดบั 32.7% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในชว่งครึง่แรกของปี 2558 สว่นอตัราสว่นก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 5.9 เท่าในปี 2556 เป็น 8 เท่าในช่วงครึง่แรกของปี 2558 ในช่วง 
12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 1,800 ล้านบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 748 ล้านบาท โดยสภาพคล่องของบรษิทัจะมี
เพยีงพอส าหรบัภาระหน้ีระยะสัน้และจะได้รบัการสนับสนุนจากเงนิสดในมอืจ านวน 340 ลา้นบาทรวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ อกี
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

ในช่วงปี 2558-2560 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายได้เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 6% ต่อปีจากการเพิม่ราคาห้องพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรม
ตามปกตทิีร่ะดบั 78% นอกจากน้ี โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 21%-22% สว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานจะปรบัเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 
3,500 ลา้นบาท ในชว่ง 3 ปีขา้งหน้าบรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาทเพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดย
บรษิทัมแีผนจะขยายจ านวนรา้นอาหารเพิม่เป็น 1,200 รา้นภายในปี 2563 ดงันัน้ คาดวา่อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แต่
อยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% ทรสิเรทติง้คาดวา่อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมของบรษิทัอยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ประมาณ 25%  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของ
บรษิทัต่อไป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่จ านวนและความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารได้
โดยทีย่งัคงรกัษาสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัหดตวัลงเป็นเวลานาน 
หรอืบรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก 
 

 

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 
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           12 ตลุาคม 2558 

 

     

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2561   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                      

 
 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

 2558 
2557            2556            2555            2554            2553 

รายไดจ้ากการขาย 9,538 17,992 17,096 14,504 11,278 9,141 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 197 455 507 486 414 310 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,080 1,188 1,322 1,021 550 (56) 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,078 3,163 2,938 2,390 1,625 1,158 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 493 1,371 2,003 1,359 1,525 2,294 
สนิทรพัยร์วม 27,761 28,709 29,212 28,149 21,684 20,438 
เงนิกูร้วม 9,206 10,223 11,482 12,078 10,003 9,453 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,588 2,602 2,619 1,296 1,274 1,248 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,212 11,716 11,152 9,929 6,049 5,779 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

25.31 20.74 21.47 19.59 18.77 16.17 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 11.37 **           9.56 10.43 9.67 8.03 3.54 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

8.01 5.74 5.85 5.65 4.87 4.90 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 32.65 **         25.18 21.15 17.87 14.41 10.82 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 49.13 52.26 55.84 57.39 65.09 64.93 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุประเภทมกีารปรับปรงุสญัญาเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

* งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจา่ย หรอืเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นภายหลงัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึง่รายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบัเครดติ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค า
แถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุ
ในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้
จดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัข้อมลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอื
ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อันเกดิจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่
รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้นผลทีไ่ดร้บัหรือการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเคร ดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: 
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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