
 
 

 

 

เหตผุล 
ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั โรงแรม

เซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” โดยอนัดบัเครดติดงักลา่วสะทอ้นถงึการมแีหล่งกระแส
เงนิสดทีก่ระจายตวัทัง้จากธุรกจิโรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิอาหาร
บรกิารด่วน และการมโีรงแรมคุณภาพดซีึ่งตัง้อยู่ในท าเลที่หลากหลาย ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบั
เครดติยงัค านึงถึงการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอน
บางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ ึน้อยูก่บัฤดูกาลและถูกกระทบไดง้่ายจากปจัจยัภายนอก
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทัง้ธุรกิจอาหารบรกิารด่วนที่มอีตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกจิทัง้ 2 
ประเภทจดัวา่มกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงคข์องจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งมากในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัและการท าการตลาดเชงิรุกในหมูผู่ป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บรษิทัโรงแรมเซน็ทรลัพลาซาเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในประเทศ
ไทย บรษิทัก่อตัง้โดยครอบครวัตระกูลจริาธวิฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูลจริาธวิฒัน์ถอืหุ้น
บรษิทัในสดัสว่น 64% ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 46% ของรายได้
รวม รวมทัง้มีก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรมคิดเป็น
สดัสว่น 68% ของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวม ณ สิน้เดอืน
มถิุนายน 2560 บรษิทับรหิารโรงแรม 37 แห่ง รวมจ านวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 7,080 หอ้ง โดยโรงแรม
ทัง้หมดตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ มลัดีฟส ์
เวียดนาม ศรีลังกา และโอมาน บริษัทบริหารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซ็นทารา แกรนด์”  
“เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใตก้องทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของโดยตรงคดิเป็นสดัสว่น 54% ของจ านวนหอ้ง
ทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ปจัจุบนับรษิทัเซน็ทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ใหบ้รกิารอาหารบรกิาร
ด่วนจ านวน 11 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชส์และเครอืขา่ยจากต่างประเทศ
จ านวน 10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองอกีจ านวน 1 แบรนด ์คอื “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิน้
เดอืนมถิุนายน 2560 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้สิน้ 824 แหง่ทัว่ประเทศ  

เน่ืองจากการมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีุณภาพสงู อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยจงึ
ฟ้ืนตวัจากเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออ านวยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทัง้น้ี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 
จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติลดลง 0.9% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจากการปราบปรามทวัรศ์ูนย์
เหรียญและเป็นห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ฯ อยา่งไรกต็าม ในชว่งครึง่แรกของปี 2560 จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติกเ็พิม่ขึน้ 4.4% 
เป็น 17.32 ลา้นคนเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ทรสิเรทติง้คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจะอยูใ่นระดบัดแีละจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะเตบิโตในระดบัปานกลาง 

อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีแ่ขง็แกรง่สง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษิทัยงัคงอยูใ่น
ระดบัสงูที ่81.9% ในปี 2559 เมื่อเทยีบกบัระดบั 80.2% ในปี 2558 ท าใหร้ายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อ
จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ 3% สูร่ะดบั 3,975 บาทต่อคนืในปี 2559 แมว้่าอตัราการเขา้
พกัโรงแรมในประเทศมลัดฟีสแ์ละในกรุงเทพฯ ในช่วงครึง่แรกของปี 2560 จะปรบัลดลง แต่รายได้

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 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

        12 กนัยายน 2560 

 

 

ค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อจ านวนห้องทัง้หมดของบรษิทัก็ปรบัเพิม่ขึน้เล็กน้อยที่ 0.5% สู่ระดบั 4,233 บาทต่อคนืเน่ืองจากผลประกอบการที่แขง็แกร่งจาก
โรงแรมในตา่งจงัหวดั  

ในปี 2559 รายไดข้องบรษิทัปรบัเพิม่ขึน้ 3% เป็น 19,563 ลา้นบาทจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิอาหารทีร่ะดบั 4% และ ธุรกจิโรงแรมที่
ระดบั 2% ในชว่งครึง่แรกของปี 2560 รายไดข้องบรษิทัลดลงเลก็น้อย 1% เป็น 9,926 ลา้นบาทเน่ืองจากรายไดจ้ากกจิกรรมดา้นการประชุมลดลงรวมถงึ
รายไดท้ีล่ดลงจากโรงแรมในประเทศมลัดฟีสแ์ละในกรุงเทพฯ อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัอยูท่ีร่ะดบัประมาณ 25% ในปี 2558 จนถงึช่วง
ครึง่แรกของปี 2560 ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะมรีายไดค้งทีใ่นปี 2560 แตจ่ะปรบัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 5% ต่อปีในปี 2561 และปี 2562 โดยอตัราก าไรจาก
การด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 23%-25% ในชว่งปี 2560-2562 

เงนิกูร้วมของบรษิทัปรบัลดลงจาก 8,699 ลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 2558 เป็น 7,135 ลา้นบาท ณ เดอืนมถิุนายน 2560 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นเงนิกู้
รวมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 54.6% ณ เดอืนธนัวาคม 2558 สูร่ะดบั 47.6% ณ เดอืนมถิุนายน 2560 ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าบรษิทัมแีผน
จะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,500 ลา้นบาทเพื่อก่อสรา้งโรงแรมแห่งใหม่และขยายจ านวนรา้นอาหาร ดงันัน้ จงึคาดว่าอตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แต่น่าจะอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% 

สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีเ่ขม้แขง็ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัอยูท่ีป่ระมาณ 4,000 ลา้นบาทในปี 2558 และปี 2559 และ
อยูท่ีร่ะดบั 2,091 ลา้นบาทในชว่งครึง่แรกของปี 2560 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 34.1% ในปี 2558 เป็น 36.9% ในปี 
2559 และทีร่ะดบั 39.1% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในชว่งครึง่แรกของปี 2560 อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่า
เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 7.4 เท่าในปี 2558 เป็น 10.3 เท่าในช่วงครึง่แรกของปี 2560 ในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า
บรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 214 ล้านบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 209 ล้านบาท สภาพคล่องของบรษิทัมเีพยีงพอส าหรบัภาระหน้ี
ดงักลา่วโดยบรษิทัมเีงนิสดในมอืและเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 1,277 ลา้นบาท รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ อกีประมาณ 2,200 ลา้น
บาท  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของ
บรษิทัไดต้อ่ไป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่จ านวนและความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารไดโ้ดยทีย่งัคง
รกัษาสถานะทางการเงนิที่น่าพอใจเอาไว้ ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัอ่อนตวัลงเป็นเวลานาน 
หรอืบรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก 
 

 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561   A 
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                                        

 
 
 
 
 

  



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

        12 กนัยายน 2560 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

 2560 
2559 2558 2557            2556            2555 

รายไดจ้ากการขาย 9,926 19,563 18,937 17,965 17,096 14,504 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 115 299 380 455 507 486 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,181 1,850 1,664 1,188 1,322 1,021 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,091 4,042 4,064 3,443 2,938 2,390 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 520 1,455 1,553 1,371 2,003 1,359 
สนิทรพัยร์วม 23,800 24,397 24,443 24,770 29,212 28,149 
เงนิกูร้วม 7,135 7,768 8,699 10,256 11,482 12,078 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 3,124 3,188 3,235 3,300 3,345 1,631 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,283 11,117 9,921 8,731 11,152 9,929 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่า 
ตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

23.65 23.81 24.62 22.32 21.47 19.59 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 12.59 **         13.45 12.91 10.14 10.38 9.51 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

10.31 8.63 7.41 5.70 5.56 5.65 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 39.06 **         36.89 34.05 25.40 19.82 17.43 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 47.62 49.63 54.64 60.82 57.07 58.00 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด 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 ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ด้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเพพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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