
      
 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกันชุดปจัจุบนัของ 
บริษัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “AA-” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยงัจดัอนัดบั
เครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไม่เกนิ 3,600 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั 
“AA-” เชน่กนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ไปใชส้ าหรบัขยายการลงทุน อนัดบั
เครดติสะทอ้นถงึสถานะความเป็นผูน้ าในธุรกจิศนูยก์ารคา้ ตลอดจนผลงานในการบรหิารศูนยก์ารคา้
ทีม่คีุณภาพสงู กระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอจากรายไดค้า่เชา่และค่าบรกิาร รวมถงึนโยบายทางการเงนิ
ของบรษิทัทีม่คีวามระมดัระวงั ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึความต้องการเงนิลงทุน
จ านวนมากเพือ่ใชร้องรบัแผนการขยายธุรกจิของบรษิทัในชว่งปี 2558-2560 ดว้ย 
 บรษิทัเซน็ทรลัพฒันาเป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศโดยมตีระกูลจริาธวิฒัน์
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในสดัสว่น 29% รองลงมาคอื บรษิทั เซน็ทรลั โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผูน้ าในธุรกจิคา้
ปลกีของไทย ในสดัสว่น 26% การเป็นสมาชกิในเครอืเซน็ทรลัท าใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากการมี
รา้นคา้หลกัในเครอืจ านวนมากภายในศูนยก์ารค้าของบรษิทัซึง่ดงึดูดลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ณ เดอืน
มนีาคม 2558 บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาและบรหิารศูนยก์ารคา้จ านวน 25 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และใน
จงัหวดัส าคญั โดยมพีืน้ทีค่า้ปลกีรวม 1.39 ลา้นตารางเมตร (ตร.ม.) บรษิทัคงความเป็นผูน้ าในธุรกจิ
บรหิารศูนยก์ารค้าในประเทศมาอย่างต่อเน่ือง โดยเมื่อเปรยีบเทยีบพืน้ที่ค้าปลกีในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลทัง้หมดแลว้ บรษิทัมสีว่นแบง่ทางการตลาดประมาณ 20% ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา 
 บรษิทัมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งจากการมอีตัราการเช่าพืน้ที่ในระดบัสงูและรายได้ค่า
เช่าของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตอย่างสม ่าเสมอ บริษัทมีอัตราการเช่าศูนย์การค้าโดยเฉลี่ยใน
ระดบัสงูกว่า 94% ตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้มา ศูนยก์ารคา้ใหม่ ไดแ้ก่ เซน็ทรลั เฟสตวิลั สมุย และ
เซน็ทรลั พลาซ่า ศาลายา มอีตัราการเช่าพืน้ที ่ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2558 เท่ากบั 92% และ 94% 
ตามล าดบั รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 20,375 ลา้นบาทในปี 2557 เตบิโต 
12% จากปีก่อน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 10% จากช่วง
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้เป็น 5,271 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดศูนยก์ารคา้ใหม่หลายแห่งและ
รายไดค้า่เชา่ของศนูยก์ารคา้เดมิทีเ่ตบิโต 4% ในปี 2557 จนถงึไตรมาสแรกของปี 2558 ในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้าคาดว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของบรษิทัจะเพิม่ขึน้เป็น 28,000 ล้านบาทต่อปี โดย
บรษิทัจะมจี านวนศนูยก์ารคา้ทัง้หมด 35 แหง่ภายในปี 2560  
 อตัราก าไรจากการด าเนินงานซึง่วดัจากอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดร้วมของบรษิทัเท่ากบั 54% ในปี 2557 และ 65% ในช่วง 3 เดอืนแรก
ของปี 2558 เพิม่ขึน้จาก 51% ในปี 2556 และ 49% ในปี 2555 ความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิทัที่ปรบัตวัดขีึน้ไดร้บัแรงหนุนมาจากความสามารถในการปรบัขึน้อตัราค่าเช่า การควบคุม
ตน้ทุนการด าเนินงาน และการควบคุมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีด่ขี ึน้  
 อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัดขีึน้เป็น 41% ในปี 2557 และ 40% ณ 
สิน้เดอืนมนีาคม 2558 จาก 47% ในปี 2556 และ 59% ในปี 2555 สภาพคล่องทางการเงนิของ
บรษิทักแ็ขง็แกร่งขึน้ โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้เป็น 36% ในปี 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  AA-  

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
  วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
                                                         เครดิตพินิจ 
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+  
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  หน้า  2  

  บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

    21 กรกฎาคม 2558 

 

2557 และ 38% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) จาก 24%-28% ในช่วงปี 2555-2556 สภาพ
คล่องทางการเงนิของบรษิทัไดร้บัแรงหนุนจากเงินสดในมอืจ านวน 2,800 ลา้นบาทและวงเงนิกู้ยมืจากธนาคารทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชอ้กี 9,000 ลา้นบาท ณ 
สิน้เดอืนมนีาคม 2558 แมว้า่บรษิทัจะมคีวามตอ้งการใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากถงึ 25,000 ลา้นบาทในปี 2558 และ 16,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2559-
2561 แตท่รสิเรทติง้กค็าดวา่บรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนใหน้้อยกวา่ 55% ไดใ้นชว่ง 3 ปีขา้งหน้า โดยคาดว่าบรษิทัจะ
มกีระแสเงนิสดประมาณ 10,000 ลา้นบาทตอ่ปี 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัวา่บรษิทัจะยงัคงรกัษาผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งของศูนยก์ารคา้เอาไวไ้ด ้
แมว้า่บรษิทัจะมแีผนการขยายธุรกจิอยา่งตอ่เน่ือง แตก่ค็าดวา่บรษิทัจะรกัษาวนิยัทางการเงนิในการด ารงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธิต่อทุนให้
อยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 1 เทา่ได ้ 
 อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิัทอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิัทถดถอยลงอย่างมี
นยัส าคญัจากระดบัปจัจุบนั ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัเพิม่ขึน้หากการขยายธุรกจิท าใหส้ถานะทางธุรกจิ
และสถานะทางการเงนิของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้  
 

 
บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CPN15OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 AA- 
CPN164A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AA- 
CPN16OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 AA- 
CPN172A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560  AA- 
CPN174A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560  AA- 
CPN176A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 750 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 AA- 
CPN18OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 AA- 
CPN21OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA- 
CPN221A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565  AA- 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 3,600 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2565  AA-     
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        



         

 
  หน้า  3  

  บริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

    21 กรกฎาคม 2558 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2558  
          2557           2556           2555 2554 2553 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 5,271 20,375 18,128 15,325 10,853 9,822 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ 223 975 882 725 632 550 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 96 677 813 1,057 874 688 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 2,147 7,307 6,293 6,189 2,058 1,900 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,877 10,515 9,139 9,001 4,229 3,694 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 3,415 11,679 11,807 9,257 13,794 6,179 
เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,828 3,773 1,869 4,207 945 1,632 
สนิทรพัยร์วม 89,718 89,035 77,539 69,636 64,059 53,869 
เงนิกูร้วม 15,213 16,023 19,846 25,788 25,894 19,941 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 43,951 41,748 36,824 25,900 20,448 18,918 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย/รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารและรายไดจ้ากการขาย (%) 

65.32 53.82 51.29 48.89 42.24 
 

40.50 
 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 14.62  **        14.91 13.66    13.90      6.93              7.87 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

5.37 8.35 8.69 7.96 4.97 
 

5.28 
 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 37.65 **        36.13 28.20     24.44             11.66            12.45 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 39.53 41.08 46.82 58.71 63.95 61.07 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) *** 25.71 27.74 35.02 49.89 55.88 51.32 
หมายเหต:ุ  อตัราสว่นทางการเงนิทัง้หมดมกีารปรบัปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

*   งบการเงนิรวม 
**   ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั
***   ไมร่วมมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เชา่ทีด่นิตลอดอายสุญัญาเชา่ 
    

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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