วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนินงานตามงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับงวด 3 เดือน ประจาไตรมาส 1
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีกาไรสุทธิ 783.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 ล้านบาท หรื อ 3.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของไตรมาส 1/2560 ดังนี้
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และปี 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ไตรมาส 1/2560
จานวนเงิน
2,734.2
2,586.8
5,321.0
(860.2)
(1,231.2)
(2,091.4)
(1,777.6)
14.3
1,466.3
(408.1)
1,058.2
(58.6)
(189.1)
(52.2)
758.3

รายได้จากธุ รกิจโรงแรม
รายได้จากธุ รกิจอาหาร
รวมรายได้
ต้นทุนขาย – ธุ รกิจโรงแรม
ต้นทุนขาย - ธุ รกิจอาหาร(1)
รวมต้นทุนขาย(1)
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
บวก ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่ อนค่ าเสื่ อมราคา ค่ าตัดจาหน่ าย ดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)
หัก ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
หัก ภาษีเงินได้
หัก (กาไร) ขาดทุน สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานปกติ
รายการพิเศษ
บวก รายได้จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย
24.7
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
783.0
(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้นทุนขาย

ไตรมาส 1/2559

%
51.4%
48.6%
100.0%
(16.2%)
(23.1%)
(39.3%)
(33.4%)
0.3%
27.6%
(7.7%)
19.9%
(1.1%)
(3.6%)
(1.0%)
14.2%

จานวนเงิน
2,802.6
2,503.3
5,305.9
(893.6)
(1,187.2)
(2,080.8)
(1,780.6)
14.2
1,458.7
(407.0)
1,051.7
(82.1)
(173.0)
(63.6)
733.0

%
52.8%
47.2%
100.0%
(16.8%)
(22.4%)
(39.2%)
(33.6%)
0.3%
27.5%
(7.7%)
19.8%
(1.5%)
(3.3%)
(1.2%)
13.8%

0.5%
14.7%

24.7
757.7

0.5%
14.3%

เปลีย่ นแปลง
(เพิม่ ขึน้ + / ลดลง -)
จานวนเงิน
%
-68.4
-2.4%
+83.5
+3.3%
+15.1
+0.3%
-33.4
-3.7%
+44.0
+3.7%
+10.6
+0.5%
-3.0
-0.2%
+0.1
+1.0%
+7.6
+0.5%
+1.1
+0.3%
+6.5
+0.6%
-23.5
-28.7%
+16.1
+9.4%
-11.4
-18.1%
+25.3
+3.5%
+25.3

+3.3%
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ภาพรวมผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจากัด มหาชน และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้จากผลดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
รวม 5,321.0 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1 ปี 2559: 5,305.9 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 15.1 ล้านบาท หรื อ 0.3% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็ นรายได้จาก
ธุรกิจอาหารเป็ นหลักซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 83.5 ล้านบาท หรื อ เติบโต 3.3% ในขณะที่รายได้ของธุรกิจโรงแรม ลดลง 68.4 ล้านบาท
หรื อลดลง 2.4% จากปี ก่อนหน้า สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจอาหาร อยูท่ ี่ 51:49 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
สัดส่วนผลการดาเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (53:47)
การเติบโตของรายได้ของบริ ษทั ฯ มาจากธุรกิจอาหารเป็ นหลัก โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
อาหารทั้งสิ้น 2,586.8 ล้านบาท (ไตรมาส 1 ปี 2559 : 2,503.3 ลบ.) เพิ่มขึ้น 83.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีอตั ราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total-System-Sales Growth) เพิ่มขึ้น +3.1% (ไตรมาส 1 ปี 2559 : +3.2%) และมี
อัตราการเติบโตจากสาขาเดิ ม (Same-Store-Sales Growth) ลดลง 1.3% (ไตรมาส 1 ปี 2559 : -0.1%) โดยการเติบโตของรายได้มา
จาก แบรนด์ เค เอฟ ซี เป็ บเปอร์ ลันช์ คัทซึยะ และ โคลด์ สโตน โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากการขยายสาขาสาหรับแบรนด์เดิมหรื อ
เพิ่มจากสาขาที่ ปิดปรับปรุ งในปี ก่อน, การขายสิ นค้า premium และบัตร CRG Plus, การจัดทาการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชัน่
หรื อมีการสะสมแต้มเพื่อแลกซื้ อสิ นค้าได้ในราคาพิเศษ การออกสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท้ งั ทางโทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์และสื่ อ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยอดขายยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับราคา
ขึ้นบางรายการของแบรนด์ เค เอฟ ซี ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริ ษทั มีจานวน แบรนด์ 11 แบรนด์ และมีสาขาร้านอาหารรวมสุทธิ
ทั้งสิ้ น 820 สาขา แบ่ งเป็ นสาขาที่ บริ ษทั ลงทุ น เปิ ดในกรุ งเทพฯ เป็ นจานวน 286 สาขา (คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 34.9) และใน
ต่างจังหวัดจานวน 534 สาขา (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.1)
สาหรับธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 บริ ษทั ฯ มีรายได้ท้ งั สิ้น 2,734.2 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1 ปี 2559: 2,802.6 ล้านบาท)
ลดลง 68.4 ล้านบาท (-2.4%) จากไตรมาส 1 ของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ของโรงแรมในมัลดีฟท์ ซึ่งมีการ
เติบโตของอุปทานค่อนข้างสูงทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุ นแรง เป็ นผลให้ ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง (Revpar) ในมัล
ดีฟท์ลดลง 11.8% ในไตรมาส 1 ของปี นี้ บริ ษทั ฯ บันทึกรายได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยจากการเคลมความเสี ยหายจากเหตุการณ์
น้ าท่วมที่เกิดขึ้นกับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ท ภูเก็ต เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 เป็ นจานวนทั้งสิ้น 35.9 ล้านบาท ในไตร
มาสนี้ ถ้าไม่รวมรายได้จากบริ ษทั ประกันภัย รายได้โรงแรมโดยรวมจะอยูท่ ี่ 2,694.6 ล้านบาท ลดลง 108 ล้านบาท (-3.9%) จากไตร
มาส 1 ของปี ก่อน
สาหรับโรงแรมในประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
โดยจานวนนักท่องเที่ยวยังมีการเติบโตจากไตรมาส 1 ปี 2559 ถึงแม้วา่ จานวนวันในเดือนกุมภาพันธ์จะน้อยลง 1 วัน โดยในภาพรวม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยในช่วงเวลานี้ มีจานวนทั้งสิ้น 9.2 ล้านคน (9.0 ล้านคน ในไตรมาส 1 ปี 2559) เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.2 ล้านคน หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโต 1.7% นักท่องเที่ยวจากยุโรป เติบโต 6.2% โดย
นักท่องเที่ยวจากรัสเซียมีการเติบโตสูงสุดของนักเที่ยวในกลุ่มยุโรป โดยมีอตั ราการเติบโต 36.5% ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวจากอังกฤษ
มีจานวนลดลงกว่าปี ก่อน (-6.3%) สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเซียตะวันออก มีจานวนลดลง 1.8% โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของจานวนนักท่องเที่ยวจีน (-7.2%), ฮ่องกง (-7.1%) และ มาเลเซีย (-8.1%) ในส่วนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น เกาหลี และ กลุ่ม ASEAN
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อื่นๆ ยังมีการเติบโตค่อนข้างดี การเติบโตของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เป็ นผลดีกบั โรงแรมในพัทยา และ ภูเก็ตเป็ นอย่างมาก หลังจากมี
การแข่งขันทางด้านราคา ค่อนข้างสูง ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ในไตรมาสที่ 1 โรงแรมในประเทศไทย มี อัตราการเข้าพัก อยู่ ที่ 85.3% ซึ่ ง
ลดลง 1.8 จุด จากไตรมาส 1 ในปี ก่อน ในขณะที่ ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) มีการปรับเพิ่มขึ้น 5% ทาให้ ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง
(Revpar) เพิ่มขึ้น 2.9% จะเห็นว่า การเติบโตของ Revpar จะมาจากการเติบโตของ ARR เป็ นหลัก และ โรงแรมในต่างจังหวัดก็เป็ นตัว
หลักในการผลักดัน การเติบโตนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเซ็นสัญญาโรงแรมที่บริ ษทั รับบริ หารใหม่ 3 โรงแรม โดยเป็ น
โรงแรมในประเทศไทย โรงแรมในภูมิภาค AEC และ โรงแรมในมัลดีฟท์ เป็ นจานวนห้องรวมทั้งสิ้น 458 ห้อง
บริ ษทั มีกาไรก่อนค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท (หรื อ เพิ่มขึ้น
0.5%) โดยเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราทากาไรขั้นต้น ของธุรกิจอาหาร และการลดลงของค่าใช้จ่ายโฆษณาจากปี ก่อนทาให้
อัตรากาไรก่อนค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น อยูท่ ี่ 10.8% (ไตรมาส
1/2559: 9.9%) และ EBITDA มีการเติบโตถึง 12% สาหรับธุรกิจโรงแรมมีการบันทึกรายได้จากบริ ษทั ประกันภัยจากการเคลมความ
เสี ยหายทางธุรกิจ ทาให้ อัตรา EBITDA อยูที่ 42.1% (ไตรมาส 1/2559: 41.7%) ถ้าไม่รวม รายได้จากเงินเคลมค่าประกัน ธุรกิจ
โรงแรมจะมีอตั รา EBITDA อยูท่ ี่ 40.7% หรื อ ลดลง 1% จากปี ก่อน หรื อ EBITDA ลดลง 4.8% จากปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ บันทึกกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 783.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 25.3 ล้านบาท (+3.3%) จากปี ที่ผา่ นมา การลดลงของดอกเบี้ยจ่าย
จากการบริ หารจัดการเงินกู้ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และรายรับจากจากเคลมประกันภัยเป็ นผลทาให้กาไรของบริ ษทั ฯ มีการ
เติบโตในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ก็มุ่งหวังที่จะสามารถรักษาอัตรากาไรก่อนค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี
เงินได้ ในปี 2560 ให้มีการเติบโตกว่าอัตรากาไรในปี 2559
1. การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560
(1) รายได้
(1.1)ธุรกิจโรงแรม
ณ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีโรงแรมภายใต้การบริ หารทั้งสิ้น จานวน 55 โรงแรม ( 11,487 ห้อง) โดยเป็ นโรงแรมที่เปิ ด
ดาเนินการแล้วทั้งสิ้น 37 โรงแรม (7,091 ห้อง) และเป็ นโรงแรมที่กาลังพัฒนา 18 โรงแรม ( 4,409 ห้อง) ในส่วน 37 โรงแรมที่เปิ ด
ดาเนินการแล้วนั้น 15 โรงแรม (3,812 ห้อง) เป็ นโรงแรมที่ ทางบริ ษทั เป็ นเจ้าของ และอีก 22 โรงแรม (3,279 ห้อง) เป็ นโรงแรม
ภายใต้สญ
ั ญาบริ หาร
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สถิติการดาเนินงานด้านห้องพัก (โรงแรมที่ทางบริ ษทั เป็ นเจ้าของ)
อัตราการเข้ าพัก (OCC)
กรุ งเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด
ราคาห้ องพักเฉลีย่ (ARR)
กรุ งเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด
ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่ อห้ องทั้งหมด (Revpar)
กรุ งเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทั้งหมด

ไตรมาส 1 ปี 2559
85.0%
88.0%
85.3%
87.1%
87.0%
ไตรมาส 1 ปี 2559
3,411
5,056
24,587
4,571
5,870
ไตรมาส 1 ปี 2559
2,898
4,448
20,982
3,980
5,104

ไตรมาส 1 ปี 2560
84.0%
85.9%
80.6%
85.3%
85.0%
ไตรมาส 1 ปี 2560
3,426
5,379
22,942
4,798
5,936
ไตรมาส 1 ปี 2560
2,879
4,618
18,500
4,093
5,046

เปลีย่ นแปลง (จุด)
-1.0%
-2.1%
-4.7%
-1.8%
-2.0%
% เปลีย่ นแปลง
0.5%
6.4%
-6.7%
5.0%
1.1%
% เปลีย่ นแปลง
-0.6%
3.8%
-11.8%
2.9%
-1.1%

รายได้ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ลดลง 68.4 ล้านบาท (หรื อ -2.4%) จากไตรมาสที่ 1 ของปี ก่อน ซึ่งการ
ลดลงของรายได้โรงแรมนี้เป็ นการลดลงจากรายได้ของโรงแรมในมัลดีฟท์เป็ นหลัก การแข่งขันทางด้านราคาและการเพิ่มขึ้นของ
อุปทานห้องพักของตลาดมัลดีฟท์เอง ทาให้อตั ราการเข้าพักของโรงแรม (OCC) ในมัลดีฟท์ ลดลง 4.7 จุด และราคาห้องพักเฉลี่ย
(ARR) ลดลง 6.7% ซึ่งเป็ นผลทาให้ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar) ของมัลดีฟท์ลดลงประมาณ 11.8%
สาหรับสถานการณ์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในไตรมาส
1 ปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 9.2 ล้านคน หรื อเติบโต 1.7% จากไตรมาส 1 ในปี ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ ในปี นี้จะมีจานวนวันน้อยลง 1 วัน ใน
เดือนกุมภาพันธ์ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากรัสเซียมีการเติบโตที่โดดเด่น โดยมีอตั ราเติบโตถึง 36.5% นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
หลักอื่นๆ ที่มีอตั ราการเติบโตจากไตรมาส 1 ของปี ก่อน รวมถึง อินเดีย (+18.1%) ญี่ปุ่น (+7.3%) เกาหลีใต้ (+8.8%) และ
สหรัฐอเมริ กา (+7.9%) อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศจีน ยังมีจานวนลดลงต่อเนื่อง โดยลดลง 7.2% ซึ่งเป็ นการลดลง 2
ไตรมาสต่อเนื่อง กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักอื่นๆ ที่มีจานวนลดลง ได้แก่ มาเลเซีย (-8.1%) และ อังกฤษ (-6.3%)
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สาหรับโรงแรมในประเทศไทย ในภาพรวม มีอตั ราการเข้าพัก (OCC) ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 อยูท่ ี่ 85.3% ลดลง 1.8 จุด จาก
ไตรมาสที่ 1 ในปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมในประเทศไทยมีการปรับตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5% ส่งผลให้ราคา
ห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง (Revpar) เติบโต 2.9% จากไตรมาสที่ผา่ นมา โดย การเติบโตของโรงแรมต่างจังหวัดเป็ น ตัวผลักดันการเติบโต
ของโรงแรมในประเทศไทยในไตรมาส 1 นี้
โรงแรมในต่างจังหวัด มีอตั ราการเข้าพักอยูท่ ี่ 85.9% ลดลง 2.1 จุด ในขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย เติบโต 6.4% ส่งผลให้ ราคา
ห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง (Revpar) เติบโต 3.8% โรงแรมในพัทยา และภูเก็ตมีการเติบโตที่โดดเด่น หลังจากมีเผชิญภาวะกดดันด้านราคา
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสาเหตุหลักของการเติบโตส่วนหนึ่งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากจานวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่เติบโตต่อเนื่อง
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สาหรับโรงแรมในต่างจังหวัดอื่นๆ มีการเติบโตของราคาห้องพักค่อนข้างดี มีเพียงโรงแรมในหัวหิ น และ
หาดใหญ่ ที่ราคาห้องพักยังปรับตัวได้ไม่มากนัก ซึ่งสื บเนื่องมาจากการเพิ่มปริ มาณอุปทานและการแข่งขันภายในพื้นที่เอง สาหรับ
โรงแรมในหัวหิ น และปั ญหาความไม่สงบในภูมิภาคและการลดลงของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยว
หลักของโรงแรมในหาดใหญ่
สาหรับราคาห้องพักของโรงแรมในกรุ งเทพฯ มีอตั ราการเข้าอยูท่ ี่ 84.0% ลดลง 1.0 จุด และ สาหรับราคาห้องพักเฉลี่ย มีการ
เติบโตเพียงเล็กน้อย (+0.5%) ส่งผลให้โรงแรมในกรุ งเทพฯ มีการลดลงของ Revpar เล็กน้อยอยูท่ ี่ 0.6%
(1.2) ธุรกิจอาหาร
สถิติอตั ราการเติบโตของยอดขาย
รายละเอียด

4 แบรนด์ หลัก
7 แบรนด์ อืน่ ๆ
เฉลีย่

อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม
(SSS)
ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2560
-0.2%
-1.5%
4.1%
0.6%
-0.1%
-1.3%

อัตรา การเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา
(TSS)
ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2560
1.8%
1.7%
14.5%
13.8%
3.2%
3.1%

รายได้ของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 83.5 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 3.3% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุ
หลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาหรับแบรนด์เดิมหรื อเพิ่มจากสาขาที่ปิดปรับปรุ งในปี ก่อน การขายสิ นค้า premium และ
บัตร CRG Plus, การจัดทาการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชัน่ หรื อมีการสะสมแต้มเพื่อแลกซื้ อสิ นค้าได้ในราคาพิเศษ การออกสื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ท้ งั ทางโทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์และสื่ อต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ นอกจากนี้ยอดขายยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับราคาขึ้นบางรายการของแบรนด์ KFC โดยแบรนด์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็ นหลัก
ได้แก่ เค เอฟ ซี , อานตี้ แอนส์, เป๊ ปเปอร์ ลันช์, ไอศครี มโคลด์สโตน, เทนยะ, คัทซึ ยะ และ โยชิโนยะ ณ สิ้ นสุ ดไตรมาส 1 ปี 2560
บริ ษทั ฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทั้งสิ้ น 11 แบรนด์ และ จานวนสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น จานวน 820 สาขา คิดเป็ นจานวนสาขาที่เปิ ดเพิ่ม
สุทธิ จากไตรมาส ปี 2559 เป็ นจานวน 20 สาขา
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สาหรับในไตรมาส 1 นี้ อัตราการเจริ ญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ยังไม่มีการฟื้ น
ตัวอย่างเห็นได้ชดั ทาให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในไตรมาสนี้ ลดลง อยูท่ ี่ -1.3% ซึ่ ง
ก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรม
(2) ต้ นทุนขายและกาไรขั้นต้ น
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายจานวน 2,091.4 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2559: 2,080.8 ล้านบาท) โดยคิดเป็ น
อัตรากาไรขั้นต้น 59.5% (ไตรมาส 1/2559: 59.9%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ดงั นี้
ประเภท
ธุรกิจ

ปี 2560
รายได้หลัก
(ล้านบาท)

ต้ นทุนขาย
(ล้านบาท)

ปี 2559

กาไรขั้นต้ น
อัตรากาไร รายได้หลัก ต้ นทุนขาย กาไรขั้นต้ น
(ล้านบาท)
ขั้นต้ น (%) (ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
2,595.6
860.2
2,702.6
893.6
ธุรกิจโรงแรม
1,735.3
66.9%
1,809.0
2,571.1
1,231.2
2,489.3
1,187.2
ธุรกิจอาหาร
1,340.0
52.1%
1,302.2
รวม*
5,166.7
2,091.4
3,075.3
59.5%
5,191.9
2,080.8
3,111.1
*หมายเหตุ: ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่ วนที่ปันส่ วนเป็ นต้นทุนขาย

% เปลีย่ นแปลง
อัตรากาไร
ขั้นต้ น (%)
66.9%
52.3%
59.9%

ของต้ นทุนขาย
-3.7%
+3.7%
+0.5%

ธุรกิจโรงแรม
ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ตน้ ทุ นขายจากธุ รกิ จโรงแรมจานวน 860.2 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่ น
ต้นทุนการให้บริ การห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ ม เงินเดื อนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่ เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
เป็ นต้น โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้น 66.9% ของรายได้จากการขายและบริ การ (ไตรมาส 1/2559: 66.9%)

ธุรกิจอาหาร
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายจากธุรกิจอาหารจานวน 1,231.2 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง
เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็ นต้น โดยคิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้น 52.1% ของรายได้จากการขาย (ไตรมาส 1/2559: 52.3%) อัตรากาไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

(3) ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริ หารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริ การการใช้บตั รเครดิต ค่า
สิ ทธิ์เครื่ องหมายการค้าและค่าโฆษณา เป็ นต้น โดยในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมจานวน
1,777.6 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท หรื อลดลง 0.2% จากปี ก่อน โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็ น 33.4% ของรายได้รวม
(ไตรมาส 1/2559: 33.6%) อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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(4) ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย 14.3 ล้านบาท กล่าวคือ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาส 1/2559 จานวน 0.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 1.0% ของส่วนแบ่งกาไรในปี ก่อน เนื่องจากกาไรจากกองทุนรวมสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทารา (CTARAF) ซึ่งเป็ นเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปี ที่
ผ่านมา
(5) กาไรสุ ทธิส่วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 52.2 ล้านบาท (ไตรมาส
1/2559: กาไร 63.6 ล้านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2559 จานวน 11.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 18.1% ของกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในปี ก่อน
(6) กาไรสุ ทธิ
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 783.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 25.3 ล้านบาท หรื อ 3.3% โดยมี
สัดส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 14.7% เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วซึ่งเท่ากับ 14.3%
2. การวิเคราะห์ ฐานะการเงินสาหรับปี 2560 และปี 2559
สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ 31 มีนาคม 2560
3,917
21,057
24,974

ณ 31 ธันวาคม 2559
3,043
21,354
24,397

% เปลีย่ นแปลง
+29%
-1%
2%

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวน 24,974.3 ล้านบาท และ
24,396.8 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จานวน 577.5 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราวและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 3,917.4 ล้านบาท และ 3,042.7 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.7 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 1,160.8 ล้านบาท และ
989.3 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.6 และ ร้อยละ 4.1 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
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(2) ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 483.0 ล้านบาท และ 424.5
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.7 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ บริ ษทั มีลูกหนี้การค้า
กิจการอื่นๆในสัดส่วนที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รวมเนื่องจากการดาเนินธุรกิจอาหารเป็ นการขายสิ นค้าด้วยเงิน
สดเกือบทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีการให้เครดิตกับเอเย่นต์และโรงแรมที่รับบริ หารจัดการประมาณ 15-30 วัน
โดยทั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 15 วัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 21,056.9 ล้านบาท และ 21,354.1 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.3 และร้อยละ 87.5 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักของบริ ษทั ได้แก่
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 18,009.5 ล้านบาท และ 18,288.2 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจากการตัดค่าเสื่ อมราคาของ อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี
3. สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุน
(1) สภาพคล่ องกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
เท่ากับ 1,213.3 ล้านบาท และ 1,220.1 ล้านบาทตามลาดับ โดยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลง 6.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกันไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มียอดใช้ไป 915.0 ล้านบาท
และ 353.5 ล้านบาท ตามลาดับเนื่องจากมีการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอันได้แก่การสร้างอาคาร และการซื้ออุปกรณ์ รวมถึงการ
จ่ายเงินชาระสิ ทธิการเช่า
สาหรับกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มียอดใช้ไป จานวน
232.4 ล้านบาท และ 514.6 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั มีการจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจานวน 622.2 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 29.8 ล้านบาท
(2) การดารงอัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนทางการเงิน (เท่ า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

ณ 31 มีนาคม 2560
0.9
0.7

ณ 31 ธันวาคม 2559
0.7
0.7

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.9 เท่า และ 0.7 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษทั มีการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจานวน 622.2 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 มีนาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.7 เท่า (2559: 0.7 เท่า) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชาระภาระผูกพันและ
ดอกเบี้ยได้
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(3) แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 มีนาคม 2560
4,187
9,116
13,303
11,671
24,974

ณ 31 ธันวาคม 2559
4,706
8,574
13,280
11,117
24,397

% เปลีย่ นแปลง
-11%
6%
0.2%
5%
2%

หนีส้ ิน
หนี้ สินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้ นปี 2559 มีจานวน 13,303.5 ล้านบาท และ 13,279.5
ล้านบาทตามลาดับ โดยมีหนี้สินหมุนเวียนของบริ ษทั ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 700.3 ล้านบาท และ 817.1 ล้านบาทตามลาดับ
คิดเป็ นร้อยละ 5.3 และ ร้อยละ 6.2 ของหนี้สินรวม ตามลาดับ
(2) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 546.3 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และสิ้ นปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 9,116.4 ล้านบาท
และ 8,573.9 ล้านบาทตามลาดับ โดยบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิจานวน 576.9 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมจานวน 11,670.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2559
จานวน 553.5 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 5.0% มาจากกาไรไตรมาส 1 ปี 2560
4. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิจโรงแรมคาดว่ายังคงได้รับปัจจัยบวกจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจากเอเซีย คาดว่ายังมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้วา่ นักท่องเที่ยวจากจีนจะมีจานวนลดลงใน 2 ไตรมาสที่ผา่ นมา แต่คาดว่าน่าจะเป็ นระยะสั้น สาหรับ
นักท่องเที่ยวจากยุโรปในตลาดหลักน่าจะยังคงมีการเติบโตอยูใ่ นระดับปานกลาง สาหรับผลกระทบของ Brexit กับจานวน
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ก็มีการติดตามแนวโน้มนักท่องเที่ยว
อย่างใกล้ชิด สาหรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 เพราะในไตรมาส 1 ของปี นี้ จานวน
นักท่องเที่ยวรัสเซียที่เข้ามายังประเทศไทย ยังมีจานวนต่ากว่าช่วงปี 2557 อยูถ่ ึง 30% จากการประมาณการโดย Economic Intelligent
Center ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยในปี 2560 จะเติบโตประมาณ 8.4% จากปี 2559 ปั จจัย
ภายนอกต่างๆ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ (เช่น น้ าท่วม) ปั ญหาทางด้านการเมือง ยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ
กับธุรกิจ โรงแรม อย่างไรก็ดี จากอดีตที่ผา่ นมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีระยะสั้น และ จากการกระจายรายได้ของโรงแรมไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ทาให้ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่ลดลง
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สาหรับธุ รกิ จโรงแรมในมัลดี ฟท์ ในไตรมาส 1 ที่ ผ่านมาผลการดาเนิ นงานของโรงแรมมัลดี ฟส์ 2 แห่ ง ส่ งผลกระทบต่อ
ภาพรวมผลประกอบการโรงแรมของบริ ษทั เนื่ องจากภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง โดยไตรมาส 1 จานวนนักท่องเที่ยวมัลดีฟส์เติบโต
4.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อุปทาน (number of beds in operation) เพิ่มขึ้น 18.5% อย่างไรก็ตามคาดว่าการเพิ่ม
ของอุปทานดังกล่าวจะมากที่ สุดในช่วงไตรมาส 1 ซึ่ งเป็ น High Season จากนั้นจะชะลอตัวลงในช่วงเวลาที่เหลือของปี โดยอ้างอิง
ตัวเลขอุปทานปี 2559 พบว่ามีอตั ราการเติบโตที่ชะลอตัวลงในอัตรา 3.4% เทียบปี 2558 (ปี 2558 เติบโต 8.0% เทียบปี 2557) ซึ่ งอาจ
ช่วยผ่อนคลายสภาวะการแข่งขันช่วงเวลาที่เหลือของปี ได้บา้ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับสภาวะการณ์ดงั กล่าวและมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการตลาดตามความเหมาะสมเป็ นระยะๆ การเติบโตของ Revpar ในไตรมาสที่ 2 ของโรงแรมในมัลดีฟท์ มี
แนวโน้มที่ดีกว่า ไตรมาสที่ 1
สาหรับธุรกิจอาหาร ยังมีแนวโน้มทรงตัวและยังคงมีความผันผวนของผลการดาเนินงาน ซึ่งการเติบโตของยอดขาย ขึ้นอยู่
กับความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค การกระตุน้ เศรษฐกิจ และการจับจ่ายใช้สอยจากภาครัฐ การออกโปรโมชัน่ และแคมเปญ ที่เหมาะสม
ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันยอดขายในอนาคต บริ ษทั ฯ คาดว่า การแต่งตั้งแฟรนไชส์ซี่ หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
รายใหม่อย่างเป็ นทางการของ บริ ษทั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมบริ หาร ร้าน เค
เอฟซี 130 สาขาใน พื้นที่ กรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล รวม ถึงภาคใต้ และ การเปิ ดประมูลจานวนสาขาที่เหลือ จะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการบริ หาร จัดการ และ ขยายสาขา เคเอฟซี ของ บริ ษทั ฯ ในอนาคต
แนวโน้ ม ปี 2560
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังคงเน้นการเติบโตแบบ Organic Growth โดยมุง่ เน้นการปรับปรุ งอัตราการทากาไร (Profit
Margin) ให้ดีข้ ึน ได้แก่ การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสาหรับวัตถุดิบสาคัญ เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนราคาวัตถุดิบระหว่างปี
การบริ หารจัดการหนี้สินให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ จะเห็นประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลจากการจัดตั้งสานักงานใหญ่ขา้ ม
ประเทศ (International Headquarters, IHQ) ซึ่งได้จดั ตั้งแล้วเสร็ จในเดือน กรกฎาคม 2559
สาหรับธุรกิจโรงแรม ประมาณการ Revpar เฉลี่ยปี 2560 เติบโต 3% - 4% เทียบปี ก่อน โดยเน้นการเติบโต เป็ นผลจากการ
ปรับ ขึ้ นของอัตราการเข้าพักเฉลี่ ย (ARR) เป็ นสาคัญ โดยมี ปัจจัยบวกคื อจานวนนักท่ องเที่ ยวต่างชาติ ที่คาดว่ายังคงเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่ อง ช่ วยสนับสนุ นธุ รกิ จโรงแรมภายในประเทศ อย่างไรก็ตามประมาณการ ดังกล่าวได้รวมผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการ
ปรับปรุ งห้องพักครั้งใหญ่สาหรับโรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในช่วงครึ่ งปี หลัง 2560 แล้ว ณ ปั จจุบัน บริ ษทั ฯ ยังคง
ประมาณการการเติบโตของ Revpar เนื่องจากแนวโน้มของโรงแรมในมัลดีฟท์ที่ดีข้ ึนในไตรมาสที่ 2 ประมาณการของบริ ษทั ฯ จะมี
การพิจารณาทุกสิ้นไตรมาส และจะมีการปรับตามความเหมาะสมเพื่อสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ
แผนการขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตยังคงให้ความสาคัญต่อการรับบริ หารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริ หารความ
เสี่ ยง และช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ให้ดีข้ ึน เนื่ องจากรายได้ค่าบริ หารโรงแรม มีอตั ราการทากาไร (Profit
Margin) สู ง ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดโรงแรมภายใต้ สัญญา บริ หาร 2 แห่ ง ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยโรงแรมทั้ง สอง
แห่ งนี้ ตั้งอยูท่ ี่ เมือง มัสกัต ประเทศโอมาน (ไตรมาส ที่ 2) และ เมืองโดฮา ประเทศ การ์ ตาร์ (ไตรมาสที่ 3) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคง
แผนการพัฒนาและขยายการลงทุนในสิ นทรัพย์ท้ งั ในและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตของรายได้และผลกาไรในอนาคต โดยคานึ งถึง
ปั จจัยเสี่ ยง ผลตอบแทนจากการลงทุ น และวินัยทางการเงิ นเป็ นสาคัญ โดยปั จจุ บัน บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนิ น การก่ อสร้าง
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โรงแรมโคซี่ สมุย จานวน 151 ห้องมูลค่าโครงการประมาณ 350 ล้านบาท และคาดว่าจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 2560 และ
เปิ ดดาเนินการเต็มปี ในปี 2561 สาหรับโรงแรมโคซี่ พัทยาจานวน 300 ห้อง มูลค่าโครงการประมาณ 620 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีแผนจะ
เริ่ มก่อสร้างในปี 2560 และเปิ ดดาเนิ นการในปี 2562 ตามลาดับ และ สาหรับโครงการก่อสร้าง Centara Deira Island Beach Resort
Dubai จานวน 550 ห้อ ง มู ลค่ าโครงการ 160 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ได้เข้าร่ วมลงนามกิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) กับ
Nakheel ซึ่งเป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเทศดูไบ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมานั้น ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการทาสัญญา โดย
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในสัดส่วน 40% และคาดว่าจะเปิ ดดาเนินการปลายปี 2562
สาหรับธุรกิจอาหารคาดการณ์เติบโตยอดขายรวม (TSS) อยูใ่ นช่วง 5% - 6% ซึ่งมาจากการเปิ ดสาขาเป็ นสาคัญ โดยแผนการ
ขยายสาขาเพิ่มขึ้นสุทธิ ประมาณ 35-40 สาขา ในปี 2560 หรื อเพิม่ ขึ้น 4-5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ยังคงมีแผนการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่องโดยสาขาส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นศูนย์การค้า (Shopping Mall) ในขณะเดียวกันยังคงให้ความสาคัญในเรื่ องการบริ หาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริ มให้มีการเติบโตทั้งส่วนของรายได้ และอัตราการทากาไร
นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยเสริ มการเติบโตแบบ Inorganic Growth จากการควบรวมกิ จการ หรื อการร่ วมทุน (M&A และ JVs)
ซึ่งความสาเร็ จขึ้นอยูก่ บั การเจรจา และยังไม่สามารถบอกระยะเวลาของความสาเร็ จได้อย่างชัดเจน
ในส่ วนการขยายงานในอนาคต ทางบริ ษทั ฯ คาดว่า จะสามารถใช้เงินสดจากการดาเนิ นงานร่ วมกับเงินกู้ ในการลงทุนได้
โดยยังสามารถ รักษาวินยั ทางการเงิน โดยจะควบคุม ระดับ อัตราเงินกูท้ ี่มีดอกเบี้ยต่อทุนอยูใ่ นระดับไม่เกิน 1.5 เท่า

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หาร
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