
                                     
 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ

สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ชุดปจัจุบนัของ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด 
(มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติง้ยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่มปีระกนัชุดใหม่ของ
บรษิทัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาททีร่ะดบั “A+” ดว้ย โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ชุดใหม่จะใช้
ส าหรบัการขยายการลงทุน และช าระคนืเงนิกู้เดมิ อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะความเป็นผูน้ าใน
ธุรกจิศนูยก์ารคา้ ตลอดจนผลงานในการบรหิารศนูยก์ารคา้ทีม่คีุณภาพสงู กระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอ
จากรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร และนโยบายทางการเงนิที่มคีวามระมดัระวงั ทัง้น้ี การพจิารณา
อนัดบัเครดติยงัค านึงถงึความตอ้งการเงนิลงทุนจ านวนมากเพื่อใชร้องรบัแผนการขยายธุรกจิของ
บรษิทัในชว่งปี 2557-2560 ดว้ย 
 บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาศนูยก์ารคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศโดยมีตระกูลจริาธวิฒัน์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ในสดัส่วน 29% รองลงมาคอื บรษิทั เซน็ทรลั โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งเป็นผูน้ าในธุรกิจค้าปลกีของไทย 
(26%) การเป็นสมาชกิในเครอืเซน็ทรลัท าใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากการมหีา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั
เป็นรา้นคา้หลกัภายในศนูยก์ารคา้ของบรษิทั ณ เดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาและบรหิาร
ศนูยก์ารคา้จ านวน 23 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และในจงัหวดัส าคญัโดยมพีืน้ทีค่า้ปลกีรวม 1,287,983 
ตารางเมตร (ตร.ม.) บรษิทัคงความเป็นผูน้ าในธุรกจิบรหิารศูนยก์ารคา้ในประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง
 บริษัทมีผลการด าเนินงานที่แขง็แกร่งจากการมีอตัราการเช่าพื้นที่ในระดบัสูงและรายได ้
คา่เชา่ของศนูยก์ารคา้เดมิทีเ่ตบิโตอยา่งสม ่าเสมอ บรษิทัมอีตัราการเช่าศูนยก์ารคา้โดยเฉลีย่ทีร่ะดบั 
96.5% ต่อปีในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา โดยศูนยก์ารคา้ทีเ่ปิดใหม่ ไดแ้ก่ เซน็ทรลั พลาซา อุบลราชธานี 
เซน็ทรลั เฟสตวิลั เชยีงใหม่ และเซน็ทรลั เฟสตวิลั หาดใหญ่มอีตัราการเช่าพืน้ที่ เท่ากบั 99.9%, 
92.2% และ 77.5% ตามล าดบั ณ เดอืนธนัวาคม 2556 รายไดค้่าเช่าของศูนยก์ารคา้เดมิเตบิโต 
29% ในปี 2555 จาก 9% ในปี 2554 และเตบิโตลดลงเหลอื 13% ในปี 2556 รายไดค้่าเช่าและ
บรกิารของบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556  เพิม่ขึน้ 18% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเป็น 
13,300 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการปรบัค่าเช่าเพิม่ขึน้ในทุกศูนยก์ารค้า รายได้ค่าเช่าและ
บรกิารจากศนูยก์ารคา้หลกั 2 แห่งคอื เซน็ทรลัเวลิด ์และเซน็ทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เตบิโตแห่งละ 
10% ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2556  
 อตัราก าไรจากการด าเนินงานซึง่วดัจากอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่รายไดจ้ากการขายของบรษิทัเทา่กบั 53.61% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 
เพิม่ขึน้จาก 48.89% ในปี 2555 และ 42.24% ในปี 2554 โดยความสามารถในการท าก าไรและผล
การด าเนินงานดขีึน้ในทุกศนูยก์ารคา้ กระแสเงนิสดของบรษิทัในปี 2555 ไดร้บัแรงหนุนจากผลการ
ด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งขึน้และการใหเ้ช่าช่วงอาคารส านักงาน “ด ิออฟฟิสเซส แอท เซน็ทรลัเวลิด์” 
แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ท าให้อตัราส่วนเงินทุนจากการด าเนินงานต่อเงินกู้รวม เท่ากับ 
24.44% ในปี 2555 และยงัคงแขง็แกร่งที่ 21.5% (ยงัไม่ได้ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปี) 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 นอกจากน้ี อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัดขีึน้
เป็น 47.71% ณ เดอืนกนัยายน 2556 จาก 58.71% ในปี 2555 และ 63.95% ในปี 2554 ในอกี 3 ปี
ขา้งหน้า บรษิทัมคีวามตอ้งการใชเ้งนิลงทุนประมาณ 10,000-14,000 ลา้นบาทต่อปีเพื่อพฒันาและ
เปิดศนูยก์ารคา้ใหม ่ดงันัน้ ทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิสุทธติ่อทุนใหต้ ่ากว่า 1 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Positive 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:  A+ 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
  (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
05/02/56 A+/Pos     -/A+ 
23/05/50 A+/Sta -/A+ 
22/02/48 A/Sta -/A 
12/07/47 A-/Pos -/A- 
04/10/45 A- -/A- 
17/05/44 BBB+ -/BBB+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
จุฑามาส บุณยวานิชกุล 
jutamas@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 
วยิดา ประทุมสุวรรณ์, CFA        
wiyada@trisrating.com 
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  หน้า  2  

  บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

 11 กมุภาพนัธ ์2557 

 

เทา่เอาไวไ้ด ้โดยบรษิทัจะจดัหาเงนิลงทุนดงักลา่วจากหลายแหลง่ ทัง้จากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน การกู้ยมื และการขายสนิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์ 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะท้อนถงึความส าเรจ็ของศูนยก์ารค้าที่เปิดใหม่ของบรษิัท และผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของ
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์ทัง้น้ี อนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัเพิม่ขึน้หากบรษิทัสามารถรกัษาอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุน (รวมค่าเช่าทีด่นิ
ตลอดอายสุญัญาเชา่) ใหอ้ยูใ่นระดบั 55%-60% แมบ้รษิทัจะมแีผนการใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากกต็าม ในทางตรงขา้ม หากสถานะทางการเงนิของบรษิทั
ถดถอยลงอยา่งมากกอ็าจเป็นสาเหตุทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัลดอนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติลง 
  

 
บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CPN145A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557 A+ 
CPN164A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A+ 

CPN16OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A+ 

CPN176A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A+ 

CPN18OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2561 A+ 

CPN21OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 300 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564 A+ 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2560  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive                                        



             

 
  หน้า  3  

  บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

 11 กมุภาพนัธ ์2557 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2556  
          2555           2554           2553 2552 2551 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 13,300 15,325 10,853 9,822 10,178 8,142 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ 635 725 632 550 639 456 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 656 1,057 874 688 745 543 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 4,543 6,189 2,058 1,900 4,952 2,186 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 6,875 9,001 4,229 3,694 6,469 3,141 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 8,344 9,257 13,794 6,179 9,450 7,187 
เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,682 4,207 945 1,632 2,541 3,677 
สนิทรพัยร์วม 75,569 70,284 64,059 53,869 50,895 43,784 
เงนิกูร้วม 20,461 25,788 25,894 19,941 17,934 16,610 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 35,050 25,900 20,448 18,918 19,008 15,173 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย/รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารและรายไดจ้ากการขาย (%) 

53.61 48.89 42.24 
 

40.50 
 

42.32 
 

44.66 
 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 10.13 **        13.90       6.93              7.87     18.85      10.99 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

7.76 7.96 4.97 5.28 
 

8.60 
 

6.17 
 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 21.50 **        24.44   11.66            12.45    23.86      15.01 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 47.71 58.71 63.95 61.07 58.79 57.97 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) *** 36.86 49.89 55.88 51.32 48.55 52.26 

หมายเหต:ุ  อตัราสว่นทางการเงนิทัง้หมดมกีารปรบัปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
*   งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
*** ไมร่วมมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ทีด่นิตลอดอายสุญัญาเชา่  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2557  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งร ายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแ นะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดังกล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กต้อง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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