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

 

�� พฤศจิกายน ���� 

ถึงแม้นักท่องเที�ยวจีนจะลดลง แต่ CENTEL ไตรมาส ! ปี #$%& ยงัมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื�อง 9%  

ขณะกาํไรสุทธิโต #2%  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (CENTEL) ไตรมาส ! มรีายได้รวม $,!## ล้านบาท เพิ�มขึ<น =% เทยีบปีก่อน 

ในขณะที�กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี<ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBITDA) จาํนวน &,&&E ล้านบาท เตบิโต =% 

เทยีบปีก่อน และกาํไรสุทธิ จาํนวน EE# ล้านบาท เพิ�มขึ<น #2% เทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  จากผลการดาํเนินงานที�ดขีึ<น

ของทั<งธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหาร 

ธุรกจิโรงแรม รายไดร้วม �,��� ลา้นบาท เติบโต *% เทียบปีที�ผา่นมา จากการรับรู้รายไดข้องโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ  และโรงแรมโคซี� สมุย เฉวง บีช ที�เปิดดาํเนินการในปลายปี ���8 โดยมี 

EBITDA จาํนวน �?� ลา้นบาท เพิ�มขึAน B% เทียบปีก่อน และมีอตัราการทาํกาํไร (% EBITDA) ดีขึAนเป็น �8.�% (ไตรมาส � 

ปี ���8: 29.4%) จากผลการดาํเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์ เป็น

สาํคญั  

ธุรกจิอาหาร รายไดร้วม �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึAน ��% เทียบปีก่อน เป็นผลจากการขยายสาขาจาํนวนสุทธิ ?� สาขา หรือเติบโต 

9% เทียบปีที�ผา่นมา โดยอตัราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) เพิ�มขึAน ��% และอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม 

(SSS) เพิ�มขึAน �% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากแบรนดห์ลกั ไดแ้ก่ เค เอฟ ซี และออโตยะ ธุรกิจอาหารมี EBITDA รวม

จาํนวน *�N ลา้นบาท เพิ�มขึAน B% เทียบปีก่อน 

สําหรับ = เดือน ปี #$%& บริษทัฯ มีรายไดร้วม ��,��* ลา้นบาท เติบโต N% เทียบปีก่อน กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย 

ดอกเบีAยจ่าย และภาษีเงินได ้ (EBITDA) รวม �,?�? ลา้นบาท เติบโต ?% เทียบปีก่อน จากการเติบโตทัAงธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจอาหาร กาํไรสุทธิจาํนวน �,�B? ลา้นบาท หรือเติบโต �8% เทียบปีที�ผา่นมา  

บริษทัฯ ยงัคงมีความเชื�อมั�นวา่ผลการดาํเนินงานทัAงธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนื�องในปี ���� แต่

เนื�องจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมที�อ่อนตวักวา่ที�คาดในไตรมาส �/���� – ตน้ไตรมาส */���� ส่งผลใหป้ระมาณ

การ RevPar ของกลุ่มโรงแรมเดิมจะมีระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อน หรืออาจเพิ�มขึAนเพียงเลก็นอ้ย  อยา่งไรก็ดี รายไดจ้ากโรงแรม

ใหม่ � โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ และโรงแรมโคซี� สมุย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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เฉวง บีช รวมถึงรายไดจ้ากการจดังานประชุมสมัมนาโดยเฉพาะจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็น

เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์จะช่วยสร้างรายไดธุ้รกิจโรงแรมโดยรวมทัAงปีใหเ้ติบโตประมาณ *% - 7% เทียบปีก่อน  

สาํหรับธุรกิจอาหาร คงประมาณการอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales: SSS) ในช่วง �% - 2% และอตัราการ

เติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS)  อยูใ่นช่วง N% - 9% เทียบปีก่อน ขณะที�การขยายสาขาเติบโต N% เทียบปีที�ผา่นมา 

ผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 และปี 2560 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 3/2560 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ<น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1) 2,210.5 41.5% 2,119.2 43.4% 91.3 4.3% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 3,111.1 58.5% 2,760.9 56.6% 350.2 12.7% 

              รวมรายได้ 5,321.6 100.0% 4,880.1 100.0% 441.5 9.0% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 813.9 15.3% 818.6 16.8% (4.7) -0.6% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 1,462.0 27.5% 1,270.8 26.0% 191.2 15.0% 
              รวมตน้ทุนขาย(2) 2,275.9 42.8% 2,089.4 42.8% 186.5 8.9% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,945.8 36.6% 1,775.1 36.4% 170.7 9.6% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 13.9 0.3% 9.1 0.2% 4.8 52.7% 

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี<ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBITDA) 1,113.8 20.9% 1,024.7 21.0% 89.1 8.7% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (529.9) -10.0% (496.6) -10.2% 33.3 6.7% 

กาํไรก่อนดอกเบี<ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBIT) 583.9 11.0% 528.1 10.8% 55.8 10.6% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (54.2) -1.0% (53.9) -1.1% 0.3 0.6% 
หกั ภาษีเงินได ้ (79.3) -1.5% (93.1) -1.9% (13.8) -14.8% 
หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (8.7) -0.2% (12.4) -0.3% (3.7) -29.8% 

กาํไรสุทธิ 441.7 8.3% 368.7 7.6% 73.0 19.8% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนด ์สมุย จาํนวน 25.3 ลา้นบาท/ไตรมาส  
(2) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 
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ผลการดาํเนินงานสําหรับ 9 เดือนปี 2561 และปี 2560 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

9 เดือน 2561 9 เดือน 2560 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ<น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1,2) 7,298.7 44.9% 6,904.6 46.0% 394.1 5.7% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 8,955.3 55.1% 8,120.5 54.0% 834.8 10.3% 

              รวมรายได้ 16,254.0 100.0% 15,025.1 100.0% 1,228.9 8.2% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 2,558.1 15.7% 2,465.7 16.4% 92.4 3.7% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 4,227.2 26.0% 3,799.8 25.3% 427.4 11.2% 
              รวมตน้ทุนขาย(3) 6,785.3 41.7% 6,265.5 41.7% 519.8 8.3% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,743.3 35.3% 5,262.2 35.0% 481.1 9.1% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 41.8 0.3% 29.8 0.2% 12.0 40.3% 

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี<ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBITDA) 3,767.2 23.2% 3,527.2 23.5% 240.0 6.8% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,519.0) -9.3% (1,443.9) -9.6% 75.1 5.2% 

กาํไรก่อนดอกเบี<ยจ่าย และภาษเีงนิได้ (EBIT) 2,248.2 13.8% 2,083.3 13.9% 164.9 7.9% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (155.7) -1.0% (169.3) -1.1% (13.6) -8.0% 
หกั ภาษีเงินได ้ (329.3) -2.0% (300.0) -2.0% 29.3 9.8% 
หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (66.7) -0.4% (64.2) -0.4% 2.5 3.9% 

กาํไรสุทธิ 1,696.5 10.4% 1,549.8 10.3% 146.7 9.5% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนด ์สมุย จาํนวน 75.1 ลา้นบาท  
(2) รวมรายไดจ้ากประกนันํAาท่วมโรงแรมเซ็นทาราแกรนดภู์เกต็ 35.9 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2560 
(3) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

ข้อมูลบริษัท ณ ปัจจุบัน 

ณ วนัที� �8 กนัยายน ����  CENTEL มีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทัAงสิAน จาํนวน �8 โรงแรม (��,444 หอ้ง) โดยเป็นโรงแรม

ที�เปิดดาํเนินการแลว้ทัAงสิAน �N โรงแรม (?,�BN หอ้ง) และเป็นโรงแรมที�กาํลงัพฒันา �� โรงแรม (�,�*� หอ้ง) ในส่วน �N 

โรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้นัAน �? โรงแรม (*,�N* หอ้ง) เป็นโรงแรมที�บริษทัฯเป็นเจา้ของ และ �� โรงแรม (�,��* หอ้ง) 

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

ดงันีA  �.เคเอฟซี (���) �.มิสเตอร์โดนทั (�**)  �.โอโตยะ  (*�)  *.อานตีAแอนส์ (���)    5.เปบเปอร์ลนัช ์(�?)   �.ชาบูตง ราเมน 

(1?)   ?.โคลดส์โตน ครีมเมอรี�  (�N)  N.โยชิโนยะ (�B)   B.เดอะ เทอเรส (9)  �8.เทนยะ (N)  ��.คตัสึยะ (23)   

 

ติดต่อ: ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธิl   

โทร  (��) 8� ?�B ���* ต่อ ���� อีเมล:์ ronnachitma@chr.co.th or  ir@chr.co.th เวบ็ไซต:์ http://centel.listedcompany.com/ 

 

 

 


