
                                  
                                                                                                                                                

  

 

 

 

เครดิตพินิจ  เป็นขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการทบทวนผลอนัดบัเครดิตของตราสารหน้ีหรือองค์กรท่ีทริสเรทต้ิงได้ประกาศผลอนัดบัเครดิตไปแล้ว ซ่ึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของตราสารหรือ
สญัญาและสรุปผลเมื่อครบรอบปี ในระหว่างเวลานัน้หากมีกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหน่วยงานแต่ข้อมูลผลกระทบยงัไม่เพียงพอต่อการพิจารณาทบทวน  ทริสเรทต้ิงจะประกาศ 
"เครดิตพินิจ" เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงผลดังกล่าว โดยมีแนวโน้ม 3 รูปแบบ คือ Positive (บวก) Negative (ลบ) และ Developing (ยงัไม่ชัดเจน) ตามลกัษณะของผลกระทบนัน้ ๆ ทัง้น้ีจะยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงผลอนัดบัเครดิตแต่อย่างใด 

เหตุผล  

ทรสิเรทติ้งประกาศ “เครดติพนิิจ” แนวโน้ม “Negative” หรอื “ลบ” ส าหรบัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กู้
ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นผลสบืเนื่องมาจาก
การออกประกาศของบรษิทัเมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ทีร่ะบุว่าบรษิทัจะเขา้ซื้อหุน้ในสดัส่วน 30.36% 
ใน บรษิัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จาก บรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) โดยธุรกรรมดงักล่าวมมีูลค่า 7.8 พนัล้านบาท ทัง้นี้ ภายหลงัจากธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สิ้น
แลว้ บรษิทัมหีน้าทีจ่ะตอ้งท าค าเสนอซื้อหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดของบรษิทัสยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์ต่อไป 
และหากบริษัทสามารถซื้อหุ้นทัง้หมดของบริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ได้ก็จะท าให้การท า
ธุรกรรมทัง้หมดมมีลูค่าสงูถงึ 2.56 หมื่นลา้นบาท โดยแหล่งเงนิทุนของบรษิทัจะมาจากการกูย้มื 

บรษิทัสยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์เป็นผูน้ าในการพฒันาศูนยก์ารคา้ประเภทคอมมนูิตี้มอลลใ์นประเทศ
ไทย ปัจจุบนับรษิทัเป็นเจ้าของและบรหิารศูนย์การค้าจ านวน 18 แห่งซึ่งรวมถงึการถอืหุน้ในสดัส่วน 
49% ในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่คอื “เมกาบางนา” อกีดว้ย ทัง้นี้ รายไดค้่าเช่าและบรกิารของบรษิทัสยาม
ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ อยู่ที่จ านวน 1.1-1.5 พนัล้านบาทต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และยงัมสี่วนแบ่ง
ก าไรจากกจิการร่วมคา้อกีจ านวน 1.2-1.8 พนัลา้นบาทต่อปีอกีดว้ย ในการนี้ การท าธุรกรรมดงักล่าวจะ
ขึน้อยู่กบัผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของบรษิทัสยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ และความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหุ้นของบรษิัทเมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ กรุ๊ป ซึ่งจะจดัให้มกีารประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นขึ้น
ในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2564 ทีจ่ะถงึนี้  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าการซื้อหุน้ดงักล่าวจะช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้แก่ธุรกจิศูนย์การคา้ของบรษิทั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในท าเลย่านบางนา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การท าธุรกรรมดงักล่าวต้องใช้เงนิกู้ยมื
เป็นแหล่งเงนิทุน ทรสิเรทติ้งจงึมคีวามกงัวลว่าสถานะทางการเงนิของบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะอ่อนตวัลง  

ทรสิเรทติ้งจะทบทวนเครดติพนิิจของบรษิัทอกีครัง้เมื่อการท าค าเสนอซื้อหุ้นของบรษิทัสยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท์ เสร็จสิ้นและเมื่อทรสิเรทติ้งได้ท าการวเิคราะห์แผนการปรบัโครงสร้างทุนของบรษิัท
รวมทัง้ผลกระทบจากการท าธุรกรรมดงักล่าวทีจ่ะมตี่อสถานะเครดติของบรษิทัอย่างถีถ่ว้นแลว้ 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

 - เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
 - วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
 - อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 

 

  

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มเครดิตพินิจ:           Negative 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 03/03/64 

 

 

   

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 

 

  

บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 4/2564 
 12 กรกฎาคม 2564 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 

อนัดบัเครดิตองค์กร:                                                                                                      AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
  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 
แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากดั 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 ความเห็นที่ระบุในการจดัอันดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของ ผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


