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Margin ดีขนึ Maldives โดดเด่นใน 1Q64 
 CENTEL รายงานขาดทุนสุทธิ 1Q64 ที 475 ล้านบาท จากขาดทุนที 137 ล้าน

บาทใน 1Q63 และขาดทนุที 1.37 พนัลา้นบาทใน 4Q63  
 รายไดจ้ากกลุ่มโรงแรมอยู่ที 501 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 29% QoQ และ 72% 

YoY โดยทีมี RevPar รวมปรบัตวัลดลง 79% YoY จาก ADR ทีปรบัตวัลดลง 8% 
YoY และอัตราเขา้พักที 14% จากโรงแรมในประเทศทีมี RevPar ติดลบ 90% 
YoY ในขณะที Maldives มีผลประกอบการการทีแข็งแกรง่กว่าจาก RevPar ทีติด
ลบ 47% YoY จาก ADR ทีลดลง 47% YoY และอตัราเขา้พกัที 76% 

 รายไดจ้ากกลุ่มรา้นอาหารอยูท่ี 2.27 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 15% QoQ และ 
40% YoY โดยทีมี TSS ปรับตัวลดลง 20% YoY และ SSSG ลดลง 23% YoY 
จากการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ในประเทศทีส่งผลให้การรับประทาน
อาหารในรา้นไดร้ ับผลกระทบ และรายไดจ้ากกลุ่ม Delivery ยงัคงไม่สามารถ
ทดแทนรายไดก้ลุม่ Dine In ทีลดลง 

 ผลประกอบการของโรงแรมที Maldives ใน 2Q64 คาดว่าจะอ่อนตัวลง QoQ 
เนืองจากมีการประกาศยกเลิกรบันักท่องเทียวจากประเทศในเอเชียใต ้ซึงรวม
ประเทศอินเดียอยู่ดว้ย โดยใน 1Q64 กลุ่มลูกคา้จากอินเดียนับเป็น 22% ของ
กลุ่มลกูคา้ และนบัเป็นสดัส่วนอนัดบั 1 ของ CENTEL ส่งผลใหค้าดว่าอตัราเขา้
พกัใน 2Q64 จะออ่นตวัลง QoQ 

 ในช่วง 2Q64 ทีมีการระบาดของ COVID-19 รอบ 3 ในประเทศ กลุ่ม CENTEL 
ไดปิ้ดใหบ้รกิารโรงแรมเพิม โดยทีคาดว่าโรงแรม 6 แห่งในประเทศจะกลบัมาเปิด
ใหบ้รกิารอกีครงัในเดือนก.ค. 2564 

 CAPEX กลุม่โรงแรมอยูท่ี 4.0 พนัลา้นบาทบาท โดยทีปี 2564 คาดวา่จะสามารถ
เปิดใหบ้รกิารโรงแรมใหมที่ Dubai และทีเกาะสมยุ 

 EBITDA Margin ของกลุ่มรา้นอาหารปรบัตวัสงูขนึจากการควบคุมคา่ใชจ้า่ยไดด้ี 
จากการปรบั Fixed Cost บางสว่นมาเป็น Variable Cost  

 ยังคงเป้า RevPar เติบโต 30-40% YoY จากอัตราเข้าพักที 35-40% ด้านกลุ่ม
ร ้าน อาหาร  CENTEL ตัง เป้า  SSSG ที  13-15% แล ะ TSS ที  18-20% และ 
CENTEL จะเนน้การใช ้ Cloud Kitchen และการ O2O เพือเพิมยอดขายและลด
คา่ใชจ่้าย    

Comment 
การเร่งฉีด Vaccine ป้องกนั COVID-19 ในประเทศ จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการฟืนตวัของ
การท่องเทียว และการฟืนตัวของกลุ่มรา้นอาหาร Dine In หลังจากทีลูกค้าเริมมีความ
มนัใจในการรบัประทานอาหารนอกบา้น อย่างไรก็ดี ยอด Delivery จะยงัคงมีการเติบโต
อย่างโดเด่นต่อเนือง จากการที CENTEL เนน้โมเดลธุรกิจแบบ Cloud Kitchen ทีจะช่วย
ลดตน้ทุนการบริการและเพิมยอดขายใหมี้ประสิทธิภาพมากขนึ ดา้นโรงแรม เราคาดว่า
การฟืนตวัของกลุ่มท่องเทียวในประเทศจะชว่ยให้ RevPar มีการฟืนตวัดีขึนอย่างตาํ 30% 
YoY และนักท่องเทียวต่างชาติคาดว่าจะเริมเขา้ประเทศได้ราว 2H64 โดยจะเริมจาก
โครงการ Phuket Sandbox และการบินระหว่างประเทศในแถบเอเชียก่อน เรามีมมุมอง
เชงิบวกต่อ CENTEL มากขึน ทงัธุรกิจกลุ่มรา้นอาหารและโรงแรม โดยทีการฟืนตวัคาดวา่
จะโดดเดนในชว่ง 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 

 

 


