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 CENTEL รายงานขาดทุน สุท ธิ 1Q64 ที 475 ล้านบาท จากขาดทุนที 137 ล้าน
บาทใน 1Q63 และขาดทุนที 1.37 พันล้านบาทใน 4Q63
 รายได้จากกลุ่มโรงแรมอยู่ที 501 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 29% QoQ และ 72%
YoY โดยทีมี RevPar รวมปรับตัวลดลง 79% YoY จาก ADR ทีปรับตัวลดลง 8%
YoY และอัต ราเข้า พัก ที 14% จากโรงแรมในประเทศทีมี RevPar ติ ด ลบ 90%
YoY ในขณะที Maldives มีผลประกอบการการทีแข็งแกร่งกว่าจาก RevPar ทีติด
ลบ 47% YoY จาก ADR ทีลดลง 47% YoY และอัตราเข้าพักที 76%
 รายได้จากกลุ่มร้านอาหารอยูท่ ี 2.27 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 15% QoQ และ
40% YoY โดยที มี TSS ปรับ ตั ว ลดลง 20% YoY และ SSSG ลดลง 23% YoY
จากการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ในประเทศที ส่งผลให้การรับ ประทาน
อาหารในร้านได้ร ับผลกระทบ และรายได้จากกลุ่ม Delivery ยังคงไม่ส ามารถ
ทดแทนรายได้กลุม่ Dine In ทีลดลง
 ผลประกอบการของโรงแรมที Maldives ใน 2Q64 คาดว่าจะอ่อนตัว ลง QoQ
เนืองจากมีการประกาศยกเลิกรับนัก ท่องเทียวจากประเทศในเอเชียใต้ ซึงรวม
ประเทศอิน เดียอยู่ดว้ ย โดยใน 1Q64 กลุ่มลูกค้าจากอิน เดียนับ เป็ น 22% ของ
กลุ่มลูกค้า และนับเป็ นสัดส่วนอันดับ 1 ของ CENTEL ส่งผลให้คาดว่าอัตราเข้า
พักใน 2Q64 จะอ่อนตัวลง QoQ
 ในช่วง 2Q64 ทีมีการระบาดของ COVID-19 รอบ 3 ในประเทศ กลุ่ม CENTEL
ได้ปิดให้บริการโรงแรมเพิม โดยทีคาดว่าโรงแรม 6 แห่งในประเทศจะกลับมาเปิ ด
ให้บริการอีกครังในเดือนก.ค. 2564
 CAPEX กลุม่ โรงแรมอยูท่ ี 4.0 พันล้านบาทบาท โดยทีปี 2564 คาดว่าจะสามารถ
เปิ ดให้บริการโรงแรมใหม่ที Dubai และทีเกาะสมุย
 EBITDA Margin ของกลุ่มร้านอาหารปรับตัวสูงขึนจากการควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ดี
จากการปรับ Fixed Cost บางส่วนมาเป็ น Variable Cost
 ยัง คงเป้า RevPar เติบ โต 30-40% YoY จากอัตราเข้าพัก ที 35-40% ด้า นกลุ่ม
ร้ า นอาหาร CENTEL ตั งเป้ า SSSG ที 13-15% และ TSS ที 18-20% และ
CENTEL จะเน้นการใช้ Cloud Kitchen และการ O2O เพือเพิมยอดขายและลด
ค่าใช้จา่ ย
Comment
การเร่งฉีด Vaccine ป้องกัน COVID-19 ในประเทศ จะเป็ นกําลังสําคัญในการฟื นตัวของ
การท่องเที ยว และการฟื นตัว ของกลุ่มร้านอาหาร Dine In หลังจากทีลูกค้าเริมมี ค วาม
มันใจในการรับประทานอาหารนอกบ้าน อย่างไรก็ดี ยอด Delivery จะยังคงมีการเติบโต
อย่างโดเด่นต่อเนือง จากการที CENTEL เน้นโมเดลธุรกิจแบบ Cloud Kitchen ทีจะช่ว ย
ลดต้นทุนการบริการและเพิมยอดขายให้มีประสิท ธิภ าพมากขึน ด้านโรงแรม เราคาดว่า
การฟื นตัวของกลุ่มท่องเทียวในประเทศจะช่วยให้ RevPar มีการฟื นตัวดีขึนอย่างตํา 30%
YoY และนักท่ องเที ยวต่างชาติ ค าดว่ า จะเริมเข้าประเทศได้ร าว 2H64 โดยจะเริ มจาก
โครงการ Phuket Sandbox และการบินระหว่างประเทศในแถบเอเชียก่อน เรามีมมุ มอง
เชิงบวกต่อ CENTEL มากขึน ทังธุรกิจกลุ่มร้านอาหารและโรงแรม โดยทีการฟื นตัวคาดว่า
จะโดดเดนในช่วง 2H64 ที Vaccine จะครอบคลุมทัวโลกมากขึน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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