
 
 

 

 

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 980 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A” เช่นกนั 
โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชช้ าระคนืหน้ี โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้น
การมีแหล่งกระแสเงินสดที่กระจายตัวทัง้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงสถานะที่
แขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน และการมโีรงแรมคุณภาพดทีีห่ลากหลาย 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 65% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 47% ของรายไดร้วม
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรม
คดิเป็นสดัสว่น 70% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 
ณ 1 กรกฎาคม 2559 บรษิทับรหิารโรงแรม 37 แห่ง รวมจ านวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 7,408 หอ้ง โดย
โรงแรมทัง้หมดตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่  
มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซน็ทารา  
แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใต้
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้าของโดยตรงคิดเป็นสดัส่วน 51% ของ
จ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิัทเซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 11 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 1 แบรนด ์คอื “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 
2559 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 800 แหง่ทัว่ประเทศ  

หลงัจากทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยปรบัฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งในปี 2558 และเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2559 โดยจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ขึ้น 20.5% ในปี 2558 และ 12.0% 
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2559 โดยการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็สะท้อนถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสงูและความตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วอยา่งมากภายในภูมภิาคเอเชยี โดยทรสิเรทติง้คาด
ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัดี และจ านวนนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตใินปี 2559 จะเพิม่ขึน้ประมาณ 10% ที ่32.87 ลา้นคน 

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  
 
วจ ีพทิกัษ์ไพบลูยก์จิ   
wajee@trisrating.com 
 
ธติ ิการณุยานนท,์ Ph. D., CFA        
thiti@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           27 กรกฎาคม 2559 

 

     

จากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วสง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมเพิม่ขึน้จาก 74.8% ในปี 2557 เป็น 80.2% ในปี 
2558 โดยรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี่ยต่อจ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ 6.2% สู่ระดบั 3,858 บาทต่อคนืในปี 2558 ส าหรบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 รายไดค้า่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้ 3.5% สูร่ะดบั 5,104 บาทตอ่คนื 

ในปี 2558 ถงึแมว้า่ภาวะเศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั รายไดจ้ากธุรกจิอาหารของบรษิทัยงัเตบิโตอยูไ่ดใ้นระดบั 2% และเมื่อรวมกบัธุรกจิโรงแรม
แลว้ รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 18,937 ลา้นบาทโดยสว่นใหญ่มาจากรายไดธุ้รกจิโรงแรมทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 9% ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 รายไดข้องบรษิทัยงัเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 3% สูร่ะดบั 5,220 ลา้นบาทเน่ืองจากผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง อตัรา
ก าไรจากการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้จาก 22.3% ในปี 2557 เป็น 24.7% ในปี 2558 และ 29.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้
ของธุรกจิโรงแรม และการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิอาหาร ในระหวา่งปี 2559-2561 ทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 6% ต่อปีจากการ
เพิม่ราคาหอ้งพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมตามปกตทิีร่ะดบั 80% นอกจากน้ี โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 23%-25% 

เงินกู้รวมของบริษทัปรบัลดลงจาก 10,256 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2557 เป็น 8,311 ล้านบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ส่งผลให้
อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 59.6% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2557 สูร่ะดบั 50.3% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้าบรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาทเพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดยบรษิทัมแีผนจะขยายจ านวน
รา้นอาหารเพิม่เป็น 1,200 รา้นภายในปี 2563 ดงันัน้ คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แตอ่ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% 

สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 3,443 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 4,083 ลา้น
บาทในปี 2558 และอยูท่ีร่ะดบั 1,384 ลา้นบาทในชว่งไตรมาสแรกของปี 2559 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 27.3% ในปี 
2557 เป็น 36.5% ในปี 2558 และทีร่ะดบั 37.6% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีด้วยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 อตัราสว่น
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้จากระดบั 6.2 เทา่ในปี 2557 เป็น 10.7 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 ในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 3,247 ลา้นบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 331 ลา้นบาท โดยสภาพคล่อง
ของบรษิทัจะมเีพยีงพอส าหรบัภาระหน้ีระยะสัน้และจะไดร้บัการสนบัสนุนจากเงนิสดในมอืจ านวน 856 ลา้นบาทรวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ตา่ง ๆ อกีประมาณ 2,000 ลา้นบาท นอกจากน้ี การออกหุน้กูชุ้ดใหมจ่ะน าไปใชช้ าระหน้ีทีจ่ะครบก าหนด 

 
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:  
CENTEL169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561   A 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 980 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2564   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                      
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           27 กรกฎาคม 2559 

 

     

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

 2559 
2558            2557   2556            2555  2554 

รายไดจ้ากการขาย 5,220 18,937 17,965 17,096 14,504 11,278 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 82 380 455 507 486 414 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 758 1,676 1,188 1,322 1,021 550 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 1,384 4,083 3,443 2,938 2,390 1,625 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 365 1,553 1,371 2,003 1,359 1,525 
สนิทรพัยร์วม 24,713 24,499 24,770 29,212 28,149 21,684 
เงนิกูร้วม 8,311 8,699 10,256 11,482 12,078 10,003 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,564 2,566 2,602 2,619 1,296 1,274 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,749 9,954 8,731 11,152 9,929 6,049 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

29.13 24.68 22.32 21.47 19.59 18.77 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 11.30 **         13.23 10.16 10.43 9.67 8.03 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

10.73 7.77 6.23 5.91 5.65 4.87 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 37.59 **         36.51 27.29 21.15 17.87 14.41 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 50.29 53.09 59.56 55.84 57.39 65.09 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุประเภทมกีารปรับปรงุสญัญาเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

* งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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ในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท 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 และจะไม่รบัผิดชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่
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