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โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา– CENTEL 5 มีนาคม 2564 
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Vaccine หนุนการฟืนตัวทงักลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร 
 CENTEL รายงานขาดทุนสทุธิ 4Q63 ที 1.37 พันล้านบาท จากทีกาํไร 471 ลา้น

บาทใน 4Q62 โดยทีมีรายไดจ้ากกลุม่โรงแรมที 707 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 69% 
YoY และรายไดจ้ากกลุม่รา้นอาหารที 2.54 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 18% YoY  

 รายงานขาดทนุปี 2563 ที 2.78 พนัลา้นบาท และขาดทนุสทุธิจากการดาํเนินงาน
ปกติที 1.55 พนัลา้นบาท (มีการตงัดอ้ยค่าสินทรพัยท์ี 1.22 พนัลา้นบาท) ปรบัตวั
ลดลงจากทีกาํไร 1.74 พนัลา้นบาทในปี 2562  

 RevPar ใน 4Q63 ปรบัตวัลดลง 75% YoY จากอตัราเขา้พกัที 27% และ RevPar 
ทังปี 2563 ปรบัตัวลดลง 67% YoY จากอัตราเข้าพักที 27% โดยทีโรงแรมใน
ประเทศมีผลการดาํเนินงานทีอ่อนตวัลงในช่วงเดือนธ.ค. 2563 จากการระบาด
รอบสองของ COVID-19 ในประเทศ ในขณะทีการกลับมาเปิดให้บริการของ
โรงแรมใน Maldives ทงั 2 แห่ง มีอตัราเขา้พกัทีดีขึนจากกลุ่มลูกคา้ชาวอนิเดีย ที
สงูกวา่ 70% แตย่งัคงมี ADR ทีปรบัตวัลดลงกวา่ 50% YoY 

 SSSG ของกลุ่มร ้านอาหารใน 4Q63 ยังคงปรับตัวลดลง 20% YoY และ TSS 
ปรบัตัวลดลง 18% YoY ใกลเ้คียงกับปี 2563 ทีมี SSSG ติดลบ 22% YoY และ 
TSS ติดลบ 18% YoY โดยที Salad Factory เป็นกลุ่มรา้นอาหารทีมีการเติบโตดี
ทีสดุในกลุม่ 

 2564 Plan : CENTEL ตังเป้า RevPar เติบโต 30-40% YoY จากอตัราเข้าพักที 
35-40% โดยทีในปัจจุบนัมีโรงแรมที CENTEL เป็นเจา้ของเองเปิดใหบ้ริการ 18 
แห่ง ด้านกลุ่มรา้นอาหาร CENTEL ตังเป้า SSSG ที 13-15% และ TSS ที 18-
20% โดยยงัคงคาดว่า Salad Factory จะยงัคงเป็นกลุ่มทีมีการเติบโตโดดเด่น 
และ CENTEL จะเน้นการใช ้ Cloud Kitchen และการ O2O เพือเพิมยอดขาย
และลดคา่ใชจ้า่ย    

Comment 
การเรมิฉีด Vaccine ในประเทศล็อตแรกและขา่วโรงพยาบาลเอกชนทีเรมินาํเขา้ Vaccine 
เอง จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการฟืนตวัของการท่องเทียว และการฟืนตวัของกลุ่มรา้นอาหาร 
Dine In หลงัจากทีลูกคา้เรมิมีความมนัใจในการรบัประทานอาหารนอกบา้น อย่างไรก็ดี 
ยอด Delivery จะยงัคงมีการเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนือง จากการที CENTEL เนน้โมเดล
ธุร กิจแบบ Cloud Kitchen ทีจะช่วยลดต้น ทุนการบริการและเพิมยอดขายให้มี
ประสิทธิภาพมากขนึ ดา้นโรงแรม เราคาดว่าการฟืนตวัของกลุ่มท่องเทียวในประเทศจะ
ชว่ยให ้RevPar มีการฟืนตัวดีขึนอย่างตาํ 30% YoY และนักท่องเทียวต่างชาติคาดว่าจะ
เรมิเขา้ประเทศไดร้าว 2H64 โดยจะเรมิจากการบินระหวา่งประเทศในแถบเอเชียก่อน เรามี
มมุมองเชิงบวกต่อ CENTEL มากขนึ ทงัธุรกิจกลุม่รา้นอาหารและโรงแรม โดยทีการฟืนตวั
คาดว่าจะโดดเดน่ในช่วง 2H64 ที Vaccine จะครอบคลมุทวัโลกมากขนึ  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


