
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา 
จ ากัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิต
สะท้อนถึงสถานะผู้น าของบรษิัทในธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศไทย ตลอดจนผลงานในการบรหิาร
ศูนย์การคา้คุณภาพสูง และกระแสเงนิสดที่สม ่าเสมอจากรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญา ทัง้นี้ 
การพจิารณาอนัดบัเครดิตยังค านึงถึงความต้องการเงนิลงทุนจ านวนมากเพื่อรองรบัแผนการขยาย
ธุรกิจของบรษิัทในช่วงปี 2564-2566 และความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ทีย่าวนานซึง่อาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและอุปสงคข์องพืน้ที่
คา้ปลกีอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นผู้น ำในธรุกิจศนูยก์ำรค้ำในประเทศไทย   

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งที่สุดในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิ
ศูนย์การค้าในประเทศไทย ทัง้นี้ ณ เดือนธนัวาคม 2563 บรษิัทบรหิารศูนย์การค้าจ านวนทัง้สิ้น 34 
แห่งโดย 15 แห่งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 18 แห่งอยู่ในเขตต่างจงัหวดั และอกี 1 แห่งอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี้ บรษิทัยงัมพีื้นที่ค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบรหิารงานของ บรษิทั แกรนด์ คาแนล 
แลนด์ จ ากดั (มหาชน) อีกด้วย บรษิัทมพีื้นที่ค้าปลีกรวมทัง้หมด 1.8 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) ทัง้นี้ 
สถานะผูน้ าของบรษิทัสะทอ้นจากการมสี่วนแบ่งทางการตลาดทีม่ากทีสุ่ดถงึ 20% ของพืน้ทีค่า้ปลกีทัว่
ประเทศและมอีตัราการเช่าทีส่งูเกนิกว่า 90% ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา  

ผลงำนท่ีได้รบักำรยอมรบัในกำรบริหำรศนูยก์ำรค้ำคณุภำพสูง 

ทริสเรทติ้งประเมินว่าคุณภาพสินทรพัย์โดยรวมของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ศูนย์การคา้สรา้งรายได้ที่มคีวามหลากหลายและตัง้อยู่ในท าเลที่ดรีวมทัง้ยงัมฐีานผูเ้ช่าที่หลากหลาย
และแขง็แกร่ง บรษิทัมกีารปรบัปรุงศูนยก์ารคา้และปรบัเปลีย่นผูเ้ช่าอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหศู้นย์การคา้
ทันสมัยและดึงดูดลูกค้า ทัง้นี้  ผู้เช่าหลักที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าให้เข้าศูนย์การค้าของบริษัท
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั โรงภาพยนตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
รา้นแบรนด์เนม และหอ้งโถงเอนกประสงคข์นาดใหญ่ส าหรบัจดักจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ผูเ้ช่าหลกัทีม่คีวาม
หลากหลายเหล่านี้ยงัช่วยดงึดูดผูเ้ช่าเฉพาะทางรายอื่น ๆ ในขณะที่ศูนย์การคา้ที่มคีุณภาพสูงยงัช่วย
ดงึดูดผูเ้ช่ารายย่อยทัง้ทีเ่ป็นแบรนดภ์ายในประเทศและจากต่างประเทศไดอ้กีดว้ย 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ได้รบัผลกระทบจำกกำรปิดศูนยก์ำรค้ำนำน 2 เดือนและจำกกำร
ให้ส่วนลดค่ำเช่ำ 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการปิดเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ปิดศูนย์การค้าทุกแห่งในช่วงปลายเดือนมนีาคมจนถงึกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึ่งส่งผลท าใหร้ายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิทัในปี 2563 ลดลง 
24% เหลือ 2.9 หมื่นล้านบาทและก าไรจากการด าเนินงานลดลง 37% เหลือ 8.4 พนัล้านบาทในปี 
2563 นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดย้กเวน้ไม่เกบ็ค่าเช่าในช่วงปิดศูนยก์ารคา้เป็นเวลา 2 เดอืนและใหส้่วนลด
ค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าพื้นที่ในศูนยก์ารค้าที่ได้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิตลอดทัง้ปี 2563 อกีด้วย ซึ่ง
ท าใหบ้รษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากศูนยก์ารคา้ลดลงมาอยู่ที ่48% ในปี 2563 จาก 50%-52% ในช่วงปี 
2560-2562 ในขณะที่รายได้จากศูนย์อาหารลดลงมากถงึประมาณครึง่หนึ่งโดยอยู่ที่ 0.4 พนัล้านบาท
ในปี 2563 จากการปิดให้บรกิารศูนย์การคา้ ส่วนรายได้จากการด าเนินงานโรงแรมก็ลดลงเหลอื 0.3 
พันล้านบาทในปี 2563 จาก 1-1.2 พันล้านบาทต่อปีในปี 2560-2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุด

  

บริษทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 17/2564 

 3 มีนำคม 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 28/10/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

16/01/62 AA Stable 
18/09/61 AA Alert Developing 
22/09/60 AA Stable 
12/05/57 AA- Stable 
05/02/56 A+ Positive 
23/05/50 A+ Stable 
22/02/48 A Stable 
12/07/47 A- Positive 
04/10/45 A- - 
17/05/44 BBB+ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
จุฑามาส บุณยวานิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 
 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

วยิดา ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 
 
 
 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ด าเนินงานโรงแรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 และการปิดโรงแรมเพื่อการปรบัปรุง  

ผลกำรด ำเนินงำนคำดว่ำจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัในปี 2564   

แมว้่าการตดิเชือ้โรคโควดิ 19 รอบ 2 จะเกดิขึน้ในประเทศไทยในช่วงกลางเดอืนธนัวาคม 2563 แต่การบงัคบัใช้มาตรการปิดศูนยก์ารคา้กเ็กดิขึน้เฉพาะใน
บางจงัหวดัเท่านัน้ โดยในกรุงเทพฯ นัน้ สถานประกอบการในบางธุรกจิเท่านัน้ที่มกีารจ ากดัการให้บรกิารหรอืปิดด าเนินงาน ในขณะที่มาตรการบงัคบั
ดงักล่าวกเ็ริม่ผ่อนคลายมากขึน้เรื่อย ๆ ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนมกราคม 2564 เป็นตน้มา อตัราการเขา้ใชบ้รกิารของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้ของบรษิทัเริม่ปรบัดี
ขึน้มาอยู่ที่ระดบั 60%-70% ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 จากระดบั 40%-50% ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนธนัวาคม 2563 จนถงึช่วงครึง่แรกของเดอืนมกราคม 
2564 ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราการเขา้มาใชบ้รกิารของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้จะกลบัมาเป็นปกตใินช่วง 6-12 เดอืนขา้งหน้า  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ในรอบที่ 2 และความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีล่ดลง ทรสิเรทติ้งจงึมสีมมตฐิานทีเ่ชื่อว่าบรษิทัจะยงัคงใหส้่วนลดค่า
เช่าแก่ผูเ้ช่าบางส่วนในปี 2564 ต่อไป ดงันัน้ รายไดค้่าเช่าและบรกิารจากศูนยก์ารคา้ในปี 2564 ของบรษิทัจงึน่าจะไม่ขยายตวัโดยจะอยู่ในระดบัเท่ากบัใน
ปี 2563 ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าหากบรษิทัยงัคงใหส้่วนลดค่าเช่าในปี 2565-2566 ต่อไปอกีกจ็ะท าใหร้ายไดค้่าเช่าและบรกิารจากศูนยก์ารคา้จะยงัคงต ่า
กว่าในปี 2562 ทีร่ะดบั 5%-10% ต่อไปอกีดว้ย 

นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะเปิดศูนย์การคา้ใหม่จ านวน 1-2 แห่งต่อปีในช่วงปี 2564-2566 ซึ่งจะท าให้พื้นที่ค้าปลกีของบรษิัทเพิม่ขึน้เป็น
ประมาณ 2 ลา้น ตร.ม. ภายในปี 2566 และบรษิทัจะรกัษาอตัราการเช่าตามสญัญาโดยรวมไวท้ีร่ะดบัเกนิกว่า 90% ได ้นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดอกีว่า
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัจะอยู่ที ่2.8 หมื่นลา้นบาทในปีนี้และจะเตบิโตขึน้เป็น 3.3-3.6 หมื่นลา้นบาทต่อปีในปี 2565-2566 ทรสิเรทติ้งคาด
ว่าบรษิทัจะยงัมกีระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอเนื่องจากพื้นที่เช่าของบรษิทัประมาณ 60% อยู่ภายใต้สญัญาเช่าอตัราคงที่ (สญัญาเช่า 3 ปีและสญัญาเช่าระยะ
ยาว) และยงัคาดว่าบรษิทัจะสามารถควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในช่วงทีก่ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิยงัมคีวามไม่แน่นอน ในการนี้ 
ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (รวมการจ าหน่ายและใหเ้ช่าสนิทรพัย์ของบรษิทัแก่ทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์) จะอยู่ในช่วง 2.2-2.7 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2566 และอตัราก าไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ระดบัไม่ต ่ากว่า 30% ตลอด
ช่วงเวลาประมาณการ  

กำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำสินทรพัยแ์ก่ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยจ์ะช่วยบรรเทำภำระหน้ีของบริษทั 

ทรสิเรทติ้งปรบัลดการคาดการณ์เงนิลงทุนของบรษิทัในช่วงปี 2564-2566 ลง 10% จากประมาณการก่อนหน้านี้โดยจะอยู่ทีป่ระมาณ 2 หมื่นลา้นบาทต่อปี 
ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งมองว่าบรษิัทจะเลื่อนการลงทุนบางส่วนออกไปอกี 6-12 เดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยงัไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ในการ
ประมาณการเงนิลงทุนดงักล่าวนี้ทรสิเรทติ้งยงัได้รวมเงนิลงทุนในการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ ๆ ตลอดจนการปรบัปรุงศูนย์การค้าที่มอียู่ในปัจจุบัน 
รวมถงึอาคารส านักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศยั และธุรกจิสนับสนุนอื่น ๆ ทัง้ของบรษิทัและของบรษิทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ รวมทัง้โครงการร่วมทุนอื่น ๆ 
เขา้มาประกอบการพจิารณาทัง้หมดดว้ยแลว้  

แม้ว่าจะต้องใช้เงนิลงทุนเพื่อการขยายธุรกจิจ านวนมากในช่วง 3 ปีขา้งหน้า แต่ทรสิเรทติ้งก็คาดว่าความต้องการเงนิลงทุนเพื่อการเติบโตตามแผนของ
บรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้ แผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทัยงัรวมไปถงึการจ าหน่ายและใหเ้ช่าสนิทรพัย์ของบรษิทัแก่ทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท (CPNREIT) ในช่วงปี 2564-2566 ด้วย ซึ่งเงนิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายและใหเ้ช่าดงักล่าวจะช่วย
ลดความต้องการแหล่งเงนิทุนได้ส่วนหนึ่ง ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ระดบัต ่ากว่า 4.5 เท่าตลอดช่วงประมาณการเอาไวไ้ด้ ในขณะที่อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทาง
การเงนินัน้คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 18%-25%  

สภำพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิัทจะมเีพียงพอในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดย ณ เดือนธนัวาคม 2563 แหล่งเงนิทุนของบรษิัท
ประกอบด้วยเงนิสดจ านวน 7.2 พนัล้านบาทและเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 2 พนัล้านบาท นอกจากนี้ บรษิัทยงัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวที่ยงั
ไม่ได้เบกิใชอ้กีจ านวน 1.81 หมื่นลา้นบาทอกีดว้ย ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ที ่1.8 หมื่น
ลา้นบาท (รวมการจ าหน่ายสนิทรพัย์ใหแ้ก่ CPNREIT) ทัง้นี้ บรษิทัมภีาระหนี้สนิทางการเงนิที่จะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 2.02 
หมื่นล้านบาทซึ่งประกอบด้วยหนี้ระยะสัน้จ านวน 1.2 หมื่นล้านบาท หนี้ระยะยาวจ านวน 6.2 พนัล้านบาท และหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 2 พนัล้าน
บาท โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะใชง้บลงทุนส าหรบัปี 2564 ทีจ่ านวนประมาณ 2 หมื่นลา้นบาท  

ตามเงื่อนไขทางการเงนิของหุน้กู้ บรษิทัจะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน (ไม่รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ใหต้ ่ากว่า 1.75 เท่าและ
อตัราส่วนสนิทรพัย์หลงัจากหกัภาระผูกพนัต่อเงนิกูย้มืที่ไม่มหีลกัประกนัใหส้งูกว่า 1.5 เท่า ซึง่ ณ เดอืนธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย
สุทธติ่อทุนของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 0.5 เท่าและอตัราส่วนสนิทรพัยห์ลงัจากหกัภาระผกูพนัต่อเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัอยู่ทีร่ะดบั 4.25 เท่า 
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สมมติฐำนพื้นฐำน 

สมมตฐิานกรณีพืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2564-2566 มดีงันี้ 

• จะไม่มกีารปิดศูนยก์ารคา้ในวงกวา้งทัว่ประเทศในปี 2564 
• รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจากศูนยก์ารคา้ในปี 2564 จะเท่ากบัในปี 2563 และรายไดด้งักล่าวในช่วงปี 2565-2566 จะต ่ากว่าในปี 2562 ที ่5%-10%  
• บรษิทัจะเปิดศูนย์การคา้ใหม่จ านวน 1-2 แห่งต่อปีในช่วงปี 2564-2566 และจะเพิม่พื้นที่คา้ปลกีเป็นประมาณ 2 ลา้น ตร.ม. ภายในปี 2566 โดยจะมี

อตัราการเช่าโดยรวมตามสญัญาสงูเกนิกว่า 90%  
• งบลงทุนส าหรบัทุกธุรกจิรวมกนัจะอยู่ทีป่ระมาณ 2 หมื่นลา้นบาทต่อปี  
• รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจะอยู่ทีร่ะดบั 2.8 หมื่นลา้นบาทในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้เป็น 3.3-3.6 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566  
• บรษิทัจะจ าหน่ายและใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ก่ CPNREIT ในปี 2564-2566  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาผลการด าเนินงานที่ดเีอาไวไ้ด้ตามทีค่าดการณ์
แม้ว่าจะต้องเผชิญกบัความท้าทายในการด าเนินธุรกจิต่าง ๆ และการแข่งขนัที่รุนแรงของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อเช่าก็ตาม ด้วยฐานะทางการเงนิที่
แขง็แกร่งและการบรหิารทางการเงนิที่มคีวามระมดัระวงัจงึคาดว่าบรษิทัจะสามารถผ่านพน้อุปสรรคในช่วงที่ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิภายในประเทศยงัมคีวามไม่แน่นอนไปได ้

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากสถานะทางการเงนิของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้ในขณะทีย่งัคงรกัษาผลการด าเนินงานทีด่เีอาไวไ้ด ้ในทางตรงกนั
ขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานและ /หรอืสถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญั
จากระดบัที่คาดการณ์ไวห้รอือตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายยงัคงสูงเกนิกว่า 4.5 เท่าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
      -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------------------- 
 

 
2563 2562             2561  **          2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

28,924 38,093 35,317 31,094 29,234 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  9,313 15,381 14,562 13,507 12,747 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  17,219 22,498 20,533 18,760 17,760 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  13,187 17,406 16,320 15,008 14,006 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,884 2,756 2,156 1,957 2,067 
เงนิลงทุน 

 
7,179 10,434 9,021 10,568 5,410 

สนิทรพัยร์วม 
 

221,774 169,933 161,708 120,574 104,527 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
86,389 64,436 54,650 32,022 36,554 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

77,123 80,462 74,176 63,880 53,005 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ต่อรายได ้(%) 

 
59.53           59.06          58.14 60.33 60.75 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

5.82                         11.00 12.53 13.99  13.93 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
9.14   8.16 9.52 9.59 8.59 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 5.02            2.86           2.66 1.71 2.06 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

15.26         27.01         29.86 46.87 38.32 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
52.83 44.47 42.42 33.39 40.82 

*  งบการเงนิรวม 
**      บรษิทัไดร้วมผลการด าเนินงานของบรษิทัแกรนด ์คาแนล แลนด ์เขา้ไวใ้นงบการเงนิรวม ตัง้แตว่นัที ่12 กนัยายน 2561  

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


บริษทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            5 

 

บริษทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) (CPN) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: AA 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
  CPN218A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA 
  CPN21OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA 
  CPN221A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA 
  CPN225A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA 
  CPN235A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA 
  CPN241A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA 
  CPN242A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA 
  CPN258A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA 
  CPN261A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,250 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA 
  CPN261B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 750 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี AA 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


