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ขาดทุนสูงขนึจากกลุ่มโรงแรมทมีี Occupancy rate ตาํลง 
 CENTEL รายงานขาดทุนสุทธิ 2Q64 ที 607 ล้านบาท ขาดทุนสูงขึนจาก 475 

ลา้นบาท ใน 1Q64 และจากขาดทนุ 466 ลา้นบาทใน 2Q63  
 รายไดจ้ากกลุ่มโรงแรมอยู่ที  322 ลา้นบาท ปรบัตัวลดลง 36% QoQ แต่ฟืนตัว 

132% YoY โดยทีการฟืนตวั YoY มาจากการกลบัมาเปิดใหบ้ริการโรงแรม 9 แห่ง 
จากทเีปิดใหบ้รกิารเพียง 2 แห่งใน 2Q63  

 Maldives ใน 2Q64 มีผลประกอบการอ่อนตัวลง QoQ เนืองจากเป็นช่วง Low 
Season และวนัมี 13 พ.ค. – 14 ก.ค. 2564 มีการแบนนักท่องเทียวจาก South 
Asia สง่ผลใหจ้าํนวนนกัท่องเทียวอนิเดีย ซงึเป็นสดัส่วนหลกัของ CENTEL มกีาร
ปรบัตัวลดลง โดยอตัราเขา้พักใน 2Q64 อยู่ที 25% ลดลงจาก 76% ใน 1Q64 
ในขณะที 2Q63 โรงแรมใน Maldives ไดปิ้ดใหบ้รกิาร 

 รายไดจ้ากกลุ่มรา้นอาหารอยู่ที 2.36 พันลา้นบาท ปรบัตัวสูงขนึ 4% QoQ และ 
8% YoY โดยทีมี TSS ปรบัตวัสูงขนึ 5% YoY และ SSSG Flat YoY และแมว้่าจะ
มีมาตรการห้าม Dine In และช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิ.ย. 2564 ทีไม่
สามารถใหบ้รกิาร Delivery จากสาขาในหา้งได ้แต่ CENTEL ก็ยงัสามารถมียอด 
Delivery ทีปรบัตวัสงูขนึในทกุเดือน  

2H64 Outlook  
 คาดผลประกอบการของโรงแรมที Maldives ใน 3Q64 จะฟืนตวั QoQ เนอืงจาก

นกัท่องเทียวจาก South Asia สามารถเดินทางเขา้ Maldives ไดแ้ลว้  
 ในช่วง 2H64 ทีมีการระบาดของ COVID-19 ในประเทศทีรุนแรงขึน อาจส่งผล

กระทบต่อการเข้าพักจองกลุ่มโรงแรม เนืองจากการท่องเทียวในประเทศ
หยดุชะงกั แมว้า่โรงแรมจะยงัคงเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิโดยปัจจบุนัมีโรงแรมเปิด
ใหบ้ริการในประเทศ 7 แห่ง และที Maldives ทงั 2 แห่ง แต่การเปิดใหบ้ริการแต่
ละแห่งจะขึนอยู่กบัอตัราการเขา้พักทีผนัผวน และอาจมีการปิดโรงแรมทีมีอัตรา
เขา้พกัทีตาํกวา่ 10%   

 ยงัคงคาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้ริการโรงแรมใหมท่ี Dubai และทีเกาะสมยุในช่วง 
4Q64   

 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 
มียอด Delivery ทีเติบโตอย่างโดเด่นต่อเนือง จากการที CENTEL เนน้โมเดลธุรกิจแบบ 
Cloud Kitchen ทีชว่ยลดตน้ทนุการบรกิารและเพิมยอดขายใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ดา้น
โรงแรม โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus คาดว่าจะเพิมอตัราการเขา้พักและ 
ADR ใหสู้งขึนในช่วง 4Q64 ซึงเป็นช่วง High Season ของการท่องเทียว โดย ADR ของ
นกัท่องเทียวต่างชาติสงูกว่านกัท่องเทียวไทย จึงคาดว่า RevPar จะมีการฟืนตวัดีขนึอยา่ง
ตาํ 30% YoY เรามีมมุมองเชิงบวกต่อ CENTEL มากขึนต่อทงัธุรกิจกลุ่มรา้นอาหารและ
โรงแรม  
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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 

 

 


