
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั โรงแรมเซ็นทรลั
พลาซา จ ากดั (มหาชน) ไปอยู่ที่ระดบั “A-” จาก “A” การลดอนัดบัเครดิตดงักล่าวสะท้อนมุมมองของ 
ทรสิเรทติ้งต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ที่มคีวามรุนแรงมากขึ้นใน
ประเทศไทยประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิทีอ่่อนแอ ซึ่งจะส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของธุรกจิและความเขม้แขง็
ทางการเงนิของบรษิัทมคีวามล่าช้าออกไปจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมี
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุง
แล้วในระดบัที่สูงต่อเนื่องในปีนี้และจะอยู่ในระดบัทีสู่งเกนิกว่า 4 เท่าจนถงึปี 2567 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
อนัดบัเครดติระดบั “A” 

แนวโน้มอันดับเครดิตที่ยงัคงเป็น “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในระดับสูงใน
พฒันาการของโรคโควดิ 19 จ านวนผูไ้ด้รบัการฉีดวคัซนีตลอดจนประสทิธภิาพของวคัซนี ซึ่งจะส่งผล
ใหภ้าวะการด าเนินธุรกจิทีไ่ม่เอือ้อ านวยยดืเยือ้ออกไปและสถานะการเงนิของบรษิทัอ่อนแอมากขึน้ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

กำรฟ้ืนตวัของธรุกิจโรงแรมล่ำช้ำออกไป 

ยอดผู้ตดิเชื้อที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและการกระจายวคัซนีที่ล่าช้าในประเทศไทยจะส่งผลให้มาตรการ
จ ากัดการเดินทางและอุปสงค์ต่อห้องพักโรงแรมที่อยู่ในระดับต ่าจะยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
ทรสิเรทติ้งคาดว่าการฟ้ืนตวัของธุรกจิโรงแรมของบรษิทัไปสู่ระดบัก่อนการเกดิโรคโควิด 19 จะใช้เวลา
ยาวนานกว่าทีค่าดการณ์ไวก้่อนหน้า 

ธุรกจิโรงแรมของบรษิทัจะยงัคงเผชญิกบัความท้าทายอย่างสงูในช่วงหลายไตรมาสขา้งหน้าจากการที่
โรงแรมของบรษิัทส่วนใหญ่ค่อนขา้งกระจุกตวัอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในภาวะที่การแพร่ระบาดของ
โรคมคีวามรุนแรง ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนื (RevPAR) ของโรงแรมที่บรษิัท
เป็นเจา้ของจะลดลงประมาณ 80% ในปี 2564 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึง่ลดลงในระดบัทีม่ากกว่าปี 2563 
ที่ระดบั 71% และคาดว่า RevPAR จะปรบัตวัดีขึ้นในปี 2565  แต่ก็ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าปี 2562 อยู่
ประมาณ 40% โดยทรสิเรทติ้งมองว่ามาตรการจ ากดัการเดนิทางต่าง ๆ  จะยงัคงมอียู่ต่อไปอกีหลาย
ไตรมาสจนกว่าจ านวนผูไ้ด้รบัการฉีดวคัซนีในประเทศไทยจะมากพอที่จะท าใหเ้กดิภาวะภูมคิุม้กนัหมู่ 
ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2565 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง นโยบายสนับสนุนธุรกิจโรงแรม เช่น Phuket Sandbox และ Samui Plus 
อาจส่งผลจ ากัดต่อภาพรวมของธุรกิจโรงแรมของบรษิัทอย่างน้อยก็ในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า 
ขอ้จ ากดัทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเดนิทาง เช่น จ านวนครัง้ในการตรวจหาเชื้อ หรอืการทีน่ักท่องเทีย่วอาจจะ
ตอ้งกกัตวัเมื่อเดนิทางกลบัประเทศ จะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความต้องการเดนิทาง ทรสิเรทติ้งมองว่า
อุปสงค์ต่อหอ้งพกัโรงแรมจะเป็นไปในทศิทางที่ดขีึน้ในช่วงกลางปี 2565 เป็นต้นไป จากสมมตฐิานว่า
การกระจายวคัซีนเป็นไปอย่างทัว่ถงึ และโรคระบาดอยู่ในระดบัที่ควบคุมได้ทัง้ในประเทศไทยและใน
หลายภูมภิาคของโลก ส่งผลใหเ้กดิการผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศ 

การคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งได้รวมมุมมองการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมในประเทศ  
มลัดฟีส์ แมจ้ะเกดิอุปสรรคอยู่บา้งในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ จากการทีส่ถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ในเอเชยีใตม้คีวามรุนแรง 

ทริสเรทติ้งประมาณการว่า RevPAR ในปี 2565 จะยงัคงอยู่ในระดับต ่ากว่าในปี 2562 อยู่ประมาณ 
15%-20% เมื่อเทียบกบัช่วงก่อนโควดิ 19 จากมุมมองว่ากลุ่มลูกคา้การจดัประชุมสมัมนาจะยงัไม่ฟ้ืน
ตวัอย่างเตม็ที ่และบางส่วนอาจถูกทดแทนดว้ยการประชุมออนไลน์ 

 
 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 117/2564 
 27 กรกฎำคม 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 31/07/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

31/07/63 A Negative 
27/03/63 A Alert Negative 
09/08/56 A Stable 
28/07/54 A- Stable 
03/07/52 A- Negative 
21/10/47 A- Stable 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 

ธติ ิการุณยานนท,์ Ph.D., CFA 
pawin@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 
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ธรุกิจอำหำรเผชิญแรงกดดนัต่อเน่ือง 

ธุรกจิอาหารของบรษิทัที่แมจ้ะมคีวามยดืหยุ่นกว่าธุรกจิโรงแรม ก็คาดว่าจะตอ้งใช้เวลานานกว่าทีค่าดในการฟ้ืนตวักลบัสู่ระดบัก่อนเกดิโรคโควดิ 19 จาก
สถานการณ์การระบาดของโรคทีรุ่นแรงขึน้ในประเทศไทย และภาวะเศรษฐกจิทีอ่่อนแอ 

ทรสิเรทติ้งประมาณการว่ารายไดจ้ากธุรกจิอาหารของบรษิทัจะลดลง 7%-9% ในปีนี้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยจะลงมาอยู่ที่ 9.1 พนัลา้นบาท เทยีบกบั 
1 หมื่นลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งสะทอ้นถงึขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารในรา้นจากมาตรการของรฐัในการควบคุมโรคระบาด อย่างไรกด็ ีความสามารถ
ของบรษิทัในการรองรบัแพลทฟอรม์เดลเิวอรีจ่ะช่วยลดทอนผลกระทบจากข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารในรา้นได้บางส่วน ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้
ของธุรกจิอาหารของบรษิัทจะอยู่ที่ 1.05-1.25 หมื่นล้านบาทต่อปีในปี 2565-2566 โดยจะได้รบัการสนับสนุนจากการขยายสาขาใหม่เป็นหลกัเนื่องจาก
ระดบัของยอดขายต่อสาขาจะยงัคงได้รบัแรงกดดนัจากทัง้การแข่งขนัที่รุนแรงและภาวะการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคที่อ่อนแอต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขยาย
สาขายงัจะถูกจ ากดัจากภาวะเศรษฐกจิทีอ่่อนแออกีดว้ย ทรสิเรทติ้งมองว่าแบรนด์หลกัของบรษิทัอย่างเช่น “เคเอฟซ”ี ซึง่ทัง้รายไดแ้ละก าไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกจิอาหารของบรษิทัมากกว่าครึง่หนึ่งมาจากรา้นเคเอฟซ ีจะเป็นแบรนด์หลกัในการสนับสนุนการฟ้ืนตวั
ของธุรกจิอาหารของบรษิทั 

รำยไดย้งัอยู่ในระดบัต ำ่ในปี 2564  

ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบรษิทัในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 1.15 หมื่นลา้นบาทก่อนจะปรบัดขีึน้เป็น 1.7 หมื่นลา้นบาทในปี 2565 และ 2.1 หมื่น
ลา้นบาทในปี 2566 ขณะที่อตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ในระดบั 15%-17% ในปี 2564 ก่อนจะปรบัเพิม่ขึน้ไป
อยู่ที่ 24%-28% ในปี 2565-2566 จากสดัส่วนของรายได้และตน้ทุนคงที่ที่ปรบัตวัดขีึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 พนัลา้นบาทในปี 2564 ประมาณ 4 พนัลา้นบาทในปี 2565 และ 5.6 พนัลา้นบาทในปี 2566 ความพยายามใน
การควบคุมตน้ทุนของบรษิทัจะเป็นปัจจยัสนับสนุนหลกัต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานในภาวะทีธุ่รกจิก าลงัฟ้ืนตวั  

ภำระหน้ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะคงอยู่ในระดบัสูงในปี 2564 และจะยงัคงอยู่ในระดบัที่สูงต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ก่อนหน้าทัง้จากรายได้ที่ถูกกดดนัและแผนการลงทุนของบรษิัท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บรษิัทมีหนี้สนิทางการเงนิรวม 2.07 หมื่นล้านบาทและมี
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงแลว้อยู่ที ่13.5 เท่า (ปรบัใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีโดยใช้
ขอ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน) ซึง่เพิม่สูงขึน้เมื่อเทยีบกบั 2.3 เท่าในปี 2562 ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมีอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วอยู่ทีป่ระมาณ 13.5 เท่าในปี 2564 และจะลดลงและจะคงระดบัอยู่ทีป่ระมาณ 
6-6.5 เท่าในปี 2565-2566 และคาดว่าจะลดลงมาอยู่ทีร่ะดบัต ่ากว่า 4 เท่าได้หลงัปี 2567 โดยสมมตฐิานของทรสิเรทติ้งได้รวมการคาดการณ์งบลงทุนของ
บรษิทัทีร่ะดบั 3-4 พนัลา้นบาทต่อปีในปี 2564-2566 

ณ เดอืนมนีาคม 2564 บรษิทัมหีนี้ทีม่สีทิธิไ์ด้รบัการช าระคนืก่อนจ านวน 3.6 พนัลา้นบาทจากหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยทัง้หมดจ านวน 1.42 หมื่นล้านบาท 
ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้ที่มสีทิธิไ์ดร้บัก ารช าระคนืก่อนเทยีบกบัหนี้สนิรวมประมาณ 25% ซึ่งต ่ากว ่าระดบัเพดานที่ 50% ท าใหท้รสิเรทติ้งมองว่าเจา้หนี้
ของบรษิทัทีไ่ม่มหีลกัประกนั ไม่ไดม้คีวามเสยีเปรยีบเจา้หนี้ทีม่สีทิธิส์งูกว่าอย่างมนีัยส าคญั 

ตามขอ้ก าหนดทางการเงนิของเงนิกู้และตราสารหนี้ทีร่ะบุใหบ้รษิทัต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนใหต้ ่ากว่า 2 เท่านัน้ ณ เดอืนมนีาคม 
2564 บรษิทัมอีตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที่ 1.26 เท่าซึง่ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัน่าจะสามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางการเงนิดงักล่าวไดต้ลอดช่วงระยะเวลา
ประมาณการ 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีบริหำรจดักำรได้ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิสถานะสภาพคล่องของบรษิทัว่าอยู่ในระดบัที่บรหิารจดัการได้ในระยะ 12 เดอืนขา้งหน้า ทัง้นี้ แหล่งสภาพคล่องหลกัของบรษิทัมาจาก
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในมอืจ านวนประมาณ 2.8 พนัลา้นบาท ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2564 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่เบกิใช้ประมาณ 8 พนัลา้นบาท 
และเงนิทุนจากการด าเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 2 พนัลา้นบาท ในขณะที่บรษิทัมภีาระหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ะครบก าหนดช าระรวมประมาณ 
5.4 พนัล้านบาท รวมทัง้ยงัมภีาระผูกพนัในสญัญาเช่าด าเนินงานอกีประมาณ 2 พนัล้านบาท และมแีผนการลงทุนอกีประมาณ 3-4 พนัล้านบาท ทัง้นี้  
ทรสิเรทติ้งคาดหวงัใหบ้รษิทัยงัคงส ารองเงนิสดและรกัษาสภาพคล่องใหเ้พยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัภาวะความเสีย่งในการด าเนินงานที่อยู่ในระดบัสงูในระหว่าง
ทีธุ่รกจิยงัอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตวั 
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สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคนืของโรงแรมที่บรษิทัเป็นเจ้าของจะลดลงประมาณ 80% ในปี 2564 ลดลงประมาณ 40% ในปี 
2565 นัน้ และลดลงประมาณ 15%-20% ในปี 2566 

• รายไดจ้ากธุรกจิอาหารจะอยู่ทีป่ระมาณ 9.1พนัลา้นบาท และ1.05-1.25 หมื่นลา้นบาทต่อปีในปี 2565-2566 
• รายไดร้วมของบรษิทัในปี 2564 จะอยู่ทีป่ระมาณ 1.15 หมื่นลา้นบาท 1.7 หมื่นลา้นบาทในปี 2565 และ 2.1 หมื่นลา้นบาทในปี 2566  
• ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1.8 พนัล้านบาทในปี 2564 ประมาณ 4 พนัล้านบาทในปี 2565 และ 

5.6 พนัลา้นบาทในปี 2566 
• แผนการลงทุนของบรษิทัจะอยู่ที ่3-4 พนัลา้นบาทต่อปีในปี 2564-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรอื “ลบ” ถึงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในระดับสูงในพัฒนาการของโรคโควิด 19 ระดบัการฉีดวคัซีนตลอดจน
ประสทิธภิาพของวคัซนี ซึง่จะส่งผลใหภ้าวะการด าเนินธุรกจิทีไ่ม่เอือ้อ านวยยดืเยือ้ออกไปและสถานะการเงนิของบรษิทัอ่อนแอมากขึน้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเปลีย่นมาเป็น “Stable” หรอื “คงที”่  หากสถานการณ์ของโรคโควดิ 19 อยู่ในระดบัที่สามารถควบคุมได้ ความ
เสีย่งที่การด าเนินธุรกจิอาจย ่าแย่ลงไปอกีลดลง และบรษิทัมผีลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง อนัจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงมาอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีง 6 เท่าหรอืต ่ากว่า อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัการปรบัลดลง
หากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 มคีวามรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และ/หรอืสถานะสภาพคล่องของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมี
สาระส าคญั 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-มี.ค. 

2564 
2563 2562 2561            2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

2,755 13,154 21,108 21,735 20,260 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  (325) (1,438) 2,765 3,200 2,892 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  505 2,045 6,099 5,944 5,618 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  349 1,804 5,043 4,904 4,658 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  165 677 776 602 553 
เงนิลงทุน 

 
542 1,984 2,229 1,638 3,184 

สนิทรพัยร์วม 
 

35,606 35,350 27,590 26,447 25,037 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
20,740 19,915 13,732 11,963 11,250 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

9,870 10,216 14,144 13,420 12,058 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 
18.33 15.55 28.89 27.35 27.73 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

(5.63) (4.53) 9.56 12.45 12.10 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
3.05 3.02 7.86 9.88 10.16 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 13.54 9.74 2.25 2.01 2.00 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

6.35 9.06 36.72 40.99 41.40 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
67.75 66.10 49.26 47.13 48.27 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 

- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) (CENTEL) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
CENTEL218A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 980 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
CENTEL229A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
CENTEL239A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
CENTEL24OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
CENTEL269A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 
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