
                                  
                                                                                                                                         

  

 

 

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแล้ว ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร และ
สรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืกา รเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะปรบั
อนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุให้ต้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) หรอื 
"ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

  
New Issue Report 

เหตุผล  

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท  
เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “AA” พรอ้มคง “เครดิตพนิิจ” แนวโน้ม “Negative” หรอื “ลบ” 
ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 
1 หมื่นล้านบาทของบรษิทัที่ระดบั “AA” ด้วยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ด้จากการออกหุน้กู้ชุดใหม่
ไปช าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูร้วมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธุรกจิ 

อนัดบัเครดติสะท้อนถึงสถานะผู้น าของบรษิัทในธุรกจิศูนย์การคา้ในประเทศไทย ตลอดจนผลงานใน
การบรหิารศูนย์การค้าคุณภาพสูง และกระแสเงนิสดที่สม ่าเสมอจากรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารตาม
สญัญา ทัง้นี้  การพิจารณาอันดับเครดิตยงัค านึงถึงความต้องการเงนิลงทุนจ านวนมากเพื่อรองรบั
แผนการขยายธุรกจิของบรษิทัในช่วงปี 2564-2566 และความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ทีย่าวนานซึง่อาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและอุปสงค์
ของพืน้ทีค่า้ปลกีอกีดว้ย 

จากการประเมินของทรสิเรทติ้งเห็นว่าบรษิัทมีความสามารถในการแข่งขนัที่แขง็แกร่งที่สุดในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกจิศูนย์การคา้ในประเทศไทย ทัง้นี้ ณ เดอืนมถิุนายน 2564 บรษิทับรหิารศูนย์การคา้
จ านวนทัง้สิ้น 34 แห่งโดย 15 แห่งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 18 แห่งอยู่ในเขตต่างจงัหวดั และอีก 1 
แห่งอยู่ในประเทศมาเลเซยี นอกจากนี้ บรษิทัยงัมพีื้นที่คา้ปลกีที่อยู่ภายใต้การบรหิารงานของ บรษิัท 
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) อกีด้วย บรษิทัมพีื้นที่คา้ปลกีรวมทัง้สิ้น 1.8 ล้านตารางเมตร 
(ตร.ม.) ทัง้นี้ สถานะผูน้ าของบรษิัทสะท้อนจากการมสี่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุดถึง 20% ของ
พืน้ทีค่า้ปลกีทัว่ประเทศและอตัราการเช่าทีส่งูเกนิกว่า 90% ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมรีายได้จากการด าเนินงานรวมเท่ากบั 1.31 หมื่นล้านบาทซึ่ง
ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและมีก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 7.8 พันล้านบาท  อย่างไรก็ตาม ทริส 
เรทติ้งมองว่ามาตรการปิดศูนยก์ารคา้ในพืน้ที่ควบคุมสงูสุดในจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19 ทีย่งัคงด าเนินอยู่จะยงัสรา้งแรงกดดนัต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัในช่วงทีเ่หลอืของปี
นี้ต่อไป  

เครดิตพินิจ 

ทรสิเรทติ้งได้ออกประกาศ “เครดติพนิิจ” แนวโน้ม “Negative” หรอื “ลบ” ส าหรบัอนัดบัเครดติองค์กร
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลักประกันของบรษิัทมาตัง้แต่วนัที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากประกาศของบรษิัทเมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ระบุว่าบรษิัทจะเข้าซื้อหุ้นในสดัส่วน 
30.36% ใน บรษิทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จาก บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงเข้าซื้อหุ้น
เพิม่เตมิจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนทอ์กี 4 กลุ่มในสดัส่วน 21.79% 

ภายหลงัจากธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสิ้นแล้วบรษิัทมหีน้าที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นที่เหลอืทัง้หมดของ
บรษิทัสยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์ต่อไป และหากบรษิทัสามารถซื้อหุน้ทัง้หมดของบรษิทัสยามฟิวเจอร์
ดเีวลอปเมนทไ์ดก้จ็ะท าใหก้ารท าธุรกรรมทัง้หมดมมีลูค่าสูงถงึ 2.56 หมื่นลา้นบาท โดยแหล่งเงนิทุนใน
การท าธุรกรรมดงักล่าวของบรษิทัจะมาจากการกูย้มื 

 

  

บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 

ครัง้ท่ี 59/2564 
 11 สิงหาคม 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มเครดิตพินิจ:           Negative 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 12/07/64 

 

 

   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

12/07/64 AA Alert Negative 
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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New Issue Report 

ทรสิเรทติ้งจะทบทวนเครดติพนิิจของบรษิทัอกีครัง้เมื่อการท าค าเสนอซื้อหุ้นของบรษิทัสยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์แล้วเสรจ็และเมื่อทรสิเรทติ้งได้ท าการ
วเิคราะห์แผนการปรบัโครงสรา้งทุนของบรษิทัรวมทัง้ผลกระทบจากการซื้อหุน้บรษิทัสยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ต่อสถานะเครดติของบรษิทัอย่างถีถ่้วน
แลว้ 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

 

 

บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 

อนัดบัเครดิตองค์กร:                                                                                                      AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
  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 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท 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 
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