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News Release: 14 พฤษภาคม ���� 

 

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญไตรมาส � ปี ����  

 

สถานะการเงินที�แข็งแกร่งจากวินัยทางการเงิน ส่งผลให้ CENTEL สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้

โดยปราศจากปัญหา แม้เผชิญภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

บริษัทฯมีรายได้รวม �,���.� ล้านบาท (ไตรมาส �/����: �,���.� ล้านบาท) ลดลง �,���.� ล้านบาท (หรือลดลง ��.�%) โดย

สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที� ��% : ��% (ไตรมาส �/����: ��% : ��%) ขณะที�กําไร

ขั�นต้นรวม �,���.� ล้านบาท ลดลง ��.�% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากําไรขั�นต้น ��.�% ของรายได้ 

(ไม่รวมรายได้อื�น) ลดลงเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส �/����: ��.�%) บริษัทฯมีกําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัด

จําหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBITDA) รวม �,���.� ล้านบาท (ไตรมาส �/����: �,���.� ล้านบาท) ลดลง ���.� 

ล้านบาท (หรือลดลง ��.�%) จากไตรมาส �/���� โดยคิดเป็นอัตรากําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และ

ภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) ��.�% ลดลงเทียบปีก่อน (ไตรมาส �/����: ��.�%) อัตราการทํากําไรที�ลดลง

สืบเนื�องจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโรงแรมอย่างมีนัยสําคญัจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-�� ขณะที�

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางส่วนเป็นต้นทุนคงที� โดยรายการหลัก เช่น ค่าแรงและสวัสดกิารพนักงาน

, ค่าเช่าที�เพิ�มขึ�นจากการต่อสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และทรัพย์สินของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลลา หัวหนิ 

กับการรถไฟแห่งประเทศไทย, ค่าเช่ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

(CTARAF) รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการเปิดสาขาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายบริการจัดส่งอาหารที�เพิ�มขึ�น นอกจากนี� บริษัทฯ ยัง

มีรายการพเิศษการตั�งสํารองด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน ��.� ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ��.� ล้านบาท 

ลดลง ���.� ล้านบาท (หรือลดลง ���.�%) ทั�งนี� หากไม่รวมรายการพเิศษการตั�งสํารองด้อยค่าของสินทรัพย์ และไม่รวมผล

ของการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที�สําคัญ บริษัทฯจะมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ ��.� ล้านบาท ลดลง ���.� 

ล้านบาท (หรือลดลง ��.�%) 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 
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ธุรกิจโรงแรม มีรายไดร้วมอยูที่� �,���.� ลา้นบาท ลดลง ���.� ลา้นบาท (หรือลดลง ��.�%) จากไตรมาส �/���� จาก

ผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-�� นอกจากนี�  ยงัมีผลจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ บีชรีสอร์ท สมุย 

ทาํให้สูญเสียรายไดป้ระมาณ ��.� ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  หากไม่รวมผลการดาํเนินงานของโรงแรมที�ปิด

ปรับปรุงดงักล่าวรายไดร้วมลดลงประมาณ ��.�% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมา   

รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ยทั�งหมด (RevPar) ลดลง ��.�% อยูที่� �,��� บาท จากการลดลงของอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยจาก ��.�% 

เป็น ��.�% ในไตรมาส �/���� ขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) ลดลง �.�% เทียบปีก่อน เป็น �,��� บาท   

ไตรมาส �/���� บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน �,���.� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: �,���.� ลา้นบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ��.�% โดยคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ ��.�% ของรายได ้ (ไตรมาส �/����: ��.�%) ปรับตวัลดลงจากปีก่อน 

ในขณะกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา คา่ตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินไดอ้ยูที่� ���.� ลา้นบาท อตัราการทาํกาํไรต่อรายได้

รวม (% EBITDA) ในไตรมาส �/���� อยูที่� ��.�% ลดลงเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส �/����: ��.�%)  สืบเนื�อง

จากการลดลงของรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-�� และการขาดรายไดจ้ากการปิด

ปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์  บีชรีสอร์ท สมุย ขณะที�ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารบางส่วนเป็น

ตน้ทุนคงที� เช่น ค่าแรงและสวสัดิการพนกังาน, ค่าเช่าจ่ายใหก้บักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรี

สอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) รวมถึงการเพิ�มขึ�นของค่าเช่าที�ดิน อาคาร และทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์

บีชรีสอร์ทและวิลลาหวัหิน ในอตัราใหม ่

ธุรกิจอาหาร  มีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารรวม �,���.� ลา้นบาท ลดลง ��.� ลา้นบาท (หรือลดลง -�.�%) จากไตรมาส �/���� 

โดยการลดลงของรายไดนี้�มาจากการลดลงของอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales : SSS) เป็นหลกั ซึ�งลดลง

ถึง �.�% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส �/����: ลดลง �.�%)  การลดลงของ SSS ในไตรมาส � นี�  เป็นลดลง

ในเดือน มีนาคม เป็นหลกั ซึ�งเป็นผลต่อเนื�องจากแพร่ระบาดของ COVID-�� ในประเทศ ทาํใหป้ระชาชนเกิดความไม่มั�นใจ

ในการไปรับประทานอาหารนอกบา้น และจากการประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาล ทาํให้ สถานประกอบการหลายประเภท 

อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ คอมมูนิตี�  มอลล ์โรงภาพยนตร์ เป็นตน้ ตอ้งปิดการให้บริการ หรือ มีการปิดในส่วน

ของการใหบ้ริการรับประทานอาหารในร้าน ตั�งแต่วนัที� �� มีนาคม ���� เป็นตน้มา  ทาํให้ยอดขายในส่วนรับประทาน

ภายในร้าน (dine-in) ลดลงเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะกบัแบรนดญี์�ปุ่ น และ ไทย  ซึ�งตอ้งปรับมาใหบ้ริการในรูปแบบ ซื�อกลบั

บา้น (takeaway) และ delivery เพิ�มขึ�น แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนรายไดใ้นส่วนรับประทานในร้านที�หายไปไดท้ั�งหมด  การ

ลดลงของ SSS นี�  เป็นการลดลงทั�งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

ไตรมาส �/���� บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน �,���.� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: �,���.� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น ��.� ลา้นบาท 

หรือ �.�% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคดิเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ ��.�% (ไตรมาส �/����: ��.�%) บริษทัฯ มี

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) อยูที่� ���.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��% เทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน คดิเป็นอตัราส่วนต่อรายไดร้วม (% EBITDA) อยูที่� ��.�%  เพิ�มขึ�นเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่น

มา (ไตรมาส �/����: ��.�%) และ มีขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน ��.� ลา้นบาท ลดลง ���.� ลา้นบาท จากปีก่อน (ไม่รวม

รายการพิเศษ)  ในภาพรวม ผลกระทบจากการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า 

(TFRS ��)  ทาํให้บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ ลดลง ทั�งสิ�น ��.� ลา้นบาท 
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ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส � ปี ����  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ�น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

จํานวน

เงิน % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 1,796.8 39.1% 2,755.6(1) 48.8% (958.9) -34.8% 

รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 2,804.4 60.9% 2,887.4 51.2% (82.9) -2.9% 

              รวมรายได้ 4,601.2 100.0% 5,643.0 100.0% (1,041.8) -18.5% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 636.6 13.8% 867.0 15.4% (230.4) -26.6% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 1,252.5 27.2% 1,389.9 24.6% (137.4) -9.9% 

              รวมตน้ทุนขาย(2) 1,889.1 41.1% 2,256.9 40.0% (367.8) -16.3% 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,667.5 36.2% 1,896.4 33.6% (228.9) -12.1% 

บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7.1 0.2% 7.9 0.1% (0.8) -10.1% 

กําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษเีงินได้ 

(EBITDA) 1,051.7 22.9% 1,497.6 26.5% (445.9) -29.8% 

หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (854.4) -18.6% (510.5) -9.0% 343.9 67.4% 

กําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย และภาษเีงินได้ (EBIT) 197.3 4.3% 987.1 17.5% (789.8) -80.0% 

หกั ตน้ทุนทางการเงิน (171.0) -3.7% (53.6) -0.9% 117.4 219.0% 

หกั ภาษีเงินได ้ (13.4) -0.3% (139.0) -2.5% (125.6) -90.4% 

หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (22.0) -0.5% (49.2) -0.9% (27.2) -55.3% 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงานปกต ิ (9.1) -0.2% 745.3 13.2% (754.4) -101.2% 

รายการพิเศษ             

บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั (สุทธิจากภาษีเงินได)้ - - 80.60  1.4%  (80.6) -100.0% 

หกั สาํรองดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (36.0) -0.8% - - (36.0) N/A 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (45.1) -1.0% 825.9 14.6% (871.0) -105.5% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท สมุย จาํนวน 24.7 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2562 

(2) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

 

 

 



CENTEL - Press Release Q1 2020 (Thai – May 14, 2020)     4 
 

ข้อมูลบริษัท ณ ปัจจุบัน 

ณ วนัที� �� มีนาคม ���� บริษทัฯมีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทั�งสิ�น จาํนวน �� โรงแรม (��,��� หอ้ง) โดยเป็นโรงแรมที�เปิด

ดาํเนินการแลว้ทั�งสิ�น �� โรงแรม (�,��� ห้อง) และเป็นโรงแรมที�กาํลงัพฒันา �� โรงแรม (�,��� ห้อง) ในส่วน �� โรงแรม

ที�เปิดดาํเนินการแลว้นั�น �� โรงแรม (�,��� ห้อง) เป็นโรงแรมที�บริษทัฯเป็นเจา้ของ และ �� โรงแรม (�,��� ห้อง) เป็น

โรงแรมที�อยูภ่ายใตส้ัญญาบริหาร 

สาํหรับธุรกิจอาหาร CENTEL มีจาํนวนร้านอาหารที�เปิดดาํเนินการรวม �,��� สาขา ดงันี�  �.เคเอฟซี (���) �.มิสเตอร์โดนทั 

(���)  �.โอโตยะ  (��)  �.อานตี�แอนส์ (���)    5.เปปเปอร์ลนัช ์(��)   �.ชาบูตง ราเมน (��)   �.โคลดส์โตน ครีมเมอรี�  (��)    

�.โยชิโนยะ (��)   �.เดอะ เทอเรส (�)  ��.เทนยะ (��)  ��.คตัสึยะ (��)  ��.อร่อยดี (��) ��.สุกี�  เฮาส์ (�) ��.เกาลูน (�) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ติดต่อ: ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธิ�  ,  หน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

โทร  (��) �� ��� ���� ต่อ ���� อีเมล:์ ronnachitma@chr.co.th or  ir@chr.co.th  

เวบ็ไซต:์ http://centel.listedcompany.com/ 

 

 

 

 

 


