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News Release: ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคญัไตรมาส � ปี ����  

 

�� สิงหาคม ���� 

CENTEL ไตรมาส  ปี ��� รายได้เติบโตอย่างต่อเนื�อง 8.2%  

และกาํไรก่อนดอกเบี)ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) โต 1.2%  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (CENTEL) มรีายได้รวม �,�2�.� ล้านบาท เพิ�มขึ)น >.% เทยีบปีก่อน จากผล

การดาํเนินงานของทั)งธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหาร มกีาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี)ยจ่าย และภาษีเงนิได้ 

(EBITDA) จาํนวน 21. ล้านบาท เตบิโต E.2% เทยีบปีก่อน อย่างไรกด็ ีบริษัทฯ มกีาํไรสุทธิ จาํนวน EG�.G ล้านบาท ลดลง 

�.� ล้านบาท หรือ �.G% เทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  เนื�องจากรายการปรับปรุงภาษีเงนิได้ทางบญัชีซึ�งส่งผลให้ภาษีเงนิได้

ในไตรมาส  ปี ��J ลดลงจาํนวน >.> ล้านบาท โดยหากไม่นบัรวมรายการปรับปรุงภาษีเงนิได้ที�เกดิขึ)นครั)งเดยีวในไตร

มาส  ปี ��J ดงักล่าว บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนเลก็น้อย  

ธุรกจิโรงแรม รายไดร้วม �,�%&.� ลา้นบาท เติบโต �.�% เทียบปีที�ผา่นมา จากการเติบโตของกลุ่มโรงแรมเดิม รวมถึงการรับรู้

รายไดข้องโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ  และโรงแรมโคซี� สมุย เฉวง บีช 

ที�เปิดดาํเนินการในปลายปี ���; โดยมี EBITDA จาํนวน ��B.� ลา้นบาท เพิ�มขึDน �.�% เทียบปีก่อน 

ธุรกจิอาหาร รายไดร้วม %,;��.� ลา้นบาท เพิ�มขึDน �;.�% เทียบปีก่อน เป็นผลจากการขยายสาขาจาํนวนสุทธิ B� สาขา หรือ

เติบโต �;.�% เทียบปีที�ผา่นมา ทัDงนีD  อตัราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) เพิ�มขึDน �;.;% ในขณะที�อตัราการ

เติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ทรงตวัเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ดี แบรนดห์ลกั % แบรนด ์ไดแ้ก่ มิสเตอร์โดนทั โอ

โตยะ และอานตีDแอนส์ มีอตัราการเติบโตจากสาขาเดิมเป็นบวกอยา่งต่อเนื�องตัDงแต่ตน้ปี ขณะแบรนด ์เค เอฟ ซี ส่งสญัญาณ

การฟืD นตวัในเดือน มิถุนายน สืบเนื�องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเนื�อง สิDนไตรมาส � 

ปี ���� ธุรกิจอาหารมี EBITDA รวมจาํนวน %&�.� ลา้นบาท เพิ�มขึDน %.�% เทียบปีก่อน 

สําหรับ � เดือน ปี ��� บริษทัฯ มีรายไดร้วม �;,&%�.� ลา้นบาท เติบโต P.B% เทียบปีก่อน กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดั

จาํหน่าย ดอกเบีDยจ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) รวม �,���.& ลา้นบาท เพิ�มขึDน �%�.� ลา้นบาท เติบโต �.�% เทียบปีก่อน 

จากการเติบโตของธุรกิจโรงแรมเป็นสาํคญั กาํไรสุทธิจาํนวน �,���.B ลา้นบาท หรือเติบโต �.�% เทียบปีที�ผา่นมา ทัDงนีD  หาก

ไม่รวมผลของรายการที�เกิดขึDนครัD งเดียว ไดแ้ก่ รายไดจ้ากประกนันํD าท่วมโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทภูเก็ตจาํนวน 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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35.9 ลา้นบาทในไตรมาส � ปี ���; และรายการปรับปรุงภาษีเงินไดส้าํหรับ � เดือน ปี ���; กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน

สาํหรับ � เดือน ���� เติบโต 10.1% เทียบปีก่อน  

บริษทัฯ ยงัคงมีความเชื�อมั�นวา่ผลการดาํเนินงานทัDงธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนื�องในครึ� งหลงั 

ของปี ���� อยา่งไรก็ดี เนื�องจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมที�อ่อนตวักวา่ที�คาดในไตรมาส �/���� จึงปรับประมาณ

การ การเติบโตของ RevPar ของกลุ่มโรงแรมเดิมลงเลก็นอ้ยอยูที่� �% - %% เทียบปีก่อน  ทัDงนีD  รายไดจ้ากโรงแรมใหม่ � 

โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ และโรงแรมโคซี� สมุย เฉวง บีช 

จะช่วยสร้างรายไดธุ้รกิจโรงแรมเพิ�มขึDนอีก %% - �% จากรายไดข้องกลุ่มโรงแรมเดิม 

สาํหรับธุรกิจอาหาร เนื�องจากผลการดาํเนินงานช่วงครึ� งปีแรกอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) อ่อนตวักวา่ที�คาด จึงปรับ

ประมาณการ SSS ลดลงเลก็นอ้ยเติบโตในช่วง �% - 2% อยา่งไรก็ดี แบรนด ์ เค เอฟ ซี ซึ�งเป็นแบรนดห์ลกัส่งสญัญาณการ

ฟืD นตวัในเดือน มิถุนายน และผลการดาํเนินงานของ % แบรนดห์ลกั ไดแ้ก่ มิสเตอร์โดนทั โอโตยะ และอานตีDแอนส์ มีการ

ปรับตวัดีขึDนอยา่งชดัเจนตัDงแตต่น้ปีที�ผา่นมา รวมถึง การขยายสาขาที�คาดวา่จะเพิ�มขึDนจาก P% เป็น &% เทียบปีก่อน จึงปรับ

ประมาณการอตัราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS)  เพิ�มขึDนเลก็นอ้ยเป็น B% - 9% เทียบปีก่อน 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส � ปี ���� และปี ���; 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 2/2560 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ)น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1) 2,139.5 41.2% 2,026.6 42.2% 112.9 5.6% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 3,051.6 58.8% 2,772.8 57.8% 278.8 10.1% 

              รวมรายได้ 5,191.1 100.0% 4,799.4 100.0% 391.7 8.2% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 821.5 15.8% 786.9 16.4% 34.6 4.4% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 1,439.7 27.7% 1,297.9 27.0% 141.8 10.9% 
              รวมตน้ทุนขาย(2) 2,261.2 43.6% 2,084.8 43.4% 176.4 8.5% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,012.6 38.8% 1,831.9 38.2% 180.7 9.9% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6.9 0.1% 6.4 0.1% 0.5 7.8% 

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี)ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBITDA) 924.2 17.8% 889.1 18.5% 35.1 3.9% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (428.4) -8.3% (416.5) -8.7% 11.9 2.9% 

กาํไรก่อนดอกเบี)ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBIT) 495.8 9.6% 472.6 9.8% 23.2 4.9% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (52.2) -1.0% (56.8) -1.2% (4.6) -8.1% 
หกั ภาษีเงินได ้ (67.6) -1.3% (17.8) -0.4% 49.8 279.8% 
หกั (กาํไร) ขาดทุน สุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม (4.3) -0.1% 0.3 0.0% 4.6 -1533.3% 

กาํไรสุทธิ 371.7 7.2% 398.3 8.3% (26.6) -6.7% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย จาํนวน 25.1 ลา้นบาท/ไตรมาส  

(2) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับ � เดือน ปี ���� และปี ���; 

(หน่วย: ล้านบาท) 

6 เดือน 2561 6 เดือน 2560 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ)น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1,2) 5,088.3 46.5% 4,785.4 47.2% 302.9 6.3% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 5,844.1 53.5% 5,359.6 52.8% 484.5 9.0% 

              รวมรายได้ 10,932.4 100.0% 10,145.0 100.0% 787.4 7.8% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 1,744.2 16.0% 1,647.0 16.2% 97.2 5.9% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 2,765.3 25.3% 2,529.0 24.9% 236.3 9.3% 
              รวมตน้ทุนขาย(3) 4,509.5 41.2% 4,176.0 41.2% 333.5 8.0% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,938.9 36.0% 3,610.3 35.6% 328.6 9.1% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 27.9 0.3% 20.7 0.2% 7.2 34.8% 

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี)ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBITDA) 2,511.9 23.0% 2,379.4 23.5% 132.5 5.6% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (847.7) -7.8% (824.0) -8.1% 23.7 2.9% 

กาํไรก่อนดอกเบี)ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBIT) 1,664.2 15.2% 1,555.4 15.3% 108.8 7.0% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (101.4) -0.9% (115.4) -1.1% (14.0) -12.1% 
หกั ภาษีเงินได ้ (250.0) -2.3% (206.9) -2.0% 43.1 20.8% 
หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (58.0) -0.5% (51.8) -0.5% 6.2 12.0% 

กาํไรสุทธิ 1,254.8 11.5% 1,181.3 11.6% 73.5 6.2% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย จาํนวน 49.8 ลา้นบาท  

(2) รวมรายไดจ้ากประกนันํDาท่วมโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท ภูเกต็ 35.9 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2560 

(3) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

 

ข้อมูลบริษัท ณ ปัจจุบัน 

ณ วนัที� %; มิถุนายน ����  CENTEL มีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทัDงสิDน จาํนวน �; โรงแรม (��,��� หอ้ง) โดยเป็นโรงแรม

ที�เปิดดาํเนินการแลว้ทัDงสิDน %B โรงแรม (P,�&% หอ้ง) และเป็นโรงแรมที�กาํลงัพฒันา �� โรงแรม (�,&�% หอ้ง) ในส่วน %B 

โรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้นัDน �P โรงแรม (�,�P& หอ้ง) เป็นโรงแรมที�บริษทัฯเป็นเจา้ของ และ �� โรงแรม (%,��� หอ้ง) 

เป็นโรงแรมที�อยูภ่ายใตส้ญัญาบริหาร สาํหรับธุรกิจอาหาร CENTEL มีจาํนวนร้านอาหารที�เปิดดาํเนินการรวม &;B สาขา 

ดงันีD  �.เคเอฟซี (��P) �.มิสเตอร์โดนทั (%%B)  %.โอโตยะ  (�%)  �.อานตีDแอนส์ (���)    5.เปบเปอร์ลนัช ์(%�)   �.ชาบูตง ราเมน 

(18)   P.โคลดส์โตน ครีมเมอรี�  (�&)  B.โยชิโนยะ (�B)   &.เดอะ เทอเรส (9)  �;.เทนยะ (7)  ��.คตัสึยะ (23)   

 

ติดต่อ: ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธิg   

โทร  (��) ;� P�& ��%� ต่อ ��%� อีเมล:์ ronnachitma@chr.co.th or  ir@chr.co.th เวบ็ไซต:์ http://centel.listedcompany.com/ 

 


