
       

 

 

 

 

15 สิงหาคม ���� 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื�อง คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส �/����   
 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนชี�แจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด � เดือน สิ�นสุด

วนัที� �� มิถุนายน ���� (ไตรมาส �) โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวไทย มลัดีฟส์และดูไบ 

2. วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานรวม และรายธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สถานะทางการเงิน 

4. ปัจจยัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานปี ���� 

 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที�ยวไทย มัลดีฟส์และดูไบ 

1.1 การท่องเที�ยวไทย 

จากการผอ่นปรนมาตรการเดินทางระหว่างประเทศเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-�� อยา่งต่อเนื�อง และมีการยกเลิกระบบ 

Test&Go ตั�งแต่วนัที� � พฤษภาคม ���� ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติในไตรมาส �/���� เพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมี

จาํนวนทั�งสิ�น �.� ลา้นคน เติบโต �� เท่าเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยนกัท่องเที�ยวหลกั � อนัดบัแรกไดแ้ก่ อินเดีย, มาเลเซีย 

และ สิงคโปร์ โดยมีสัดส่วน ��%, 12% และ �% ของนกัท่องเที�ยวทั�งหมด   

 

สาํหรับ � เดือนปี ���� นกัท่องเที�ยวต่างชาติรวม �.� ลา้นคน เพิ�มขึ�น ��  เท่าเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย � อนัดบัแรก

ไดแ้ก่ อินเดียสัดส่วน ��%, มาเลเซีย ��%, สิงคโปร์ �% และสหราชอาณาจกัร �% ของจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวทั�งหมด 

 �.� การท่องเที�ยวมลัดีฟส์ 

จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติในไตรมาส �/���� รวมทั�งสิ�น 381,691 คน เติบโต ��% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย 

นกัท่องเที�ยว � อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อินเดีย, สหราชอาณาจกัร และเยอรมนั คดิเป็นสัดส่วน ��%, 12% และ �% ของจาํนวน

นกัท่องเที�ยวทั�งหมด ตามลาํดบั  

 

สาํหรับ 6 เดือน ปี ���� มีนกัท่องเที�ยวรวม ���,��� คน หรือเพิ�มขึ�น ��% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน นกัท่องเที�ยว � อนัดบั

แรกไดแ้ก่ อินเดีย, สหราชอาณาจกัร, และรัสเซีย ในสัดส่วน ��%, 12% และ ��% ของนกัท่องเที�ยวทั�งหมด ตามลาํดบั  
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�.� การท่องเที�ยวดูไบ 

นกัท่องเที�ยวต่างชาติในไตรมาส �/���� รวมทั�งสิ�น �.�� ลา้นคน เพิ�มขึ�น 152% เทียบปีก่อน โดยนกัท่องเที�ยว � อนัดบั

แรกไดแ้ก่ อินเดีย, โอมาน และสหราชอาณาจกัร ในสดัส่วน 15%, 10% และ 7% ของนกัท่องเที�ยวต่างชาติทั�งหมด 

ตามลาํดบั  
 

สาํหรับ 6 เดือน ปี ���� นกัท่องเที�ยวรวม �.�� ลา้นคน เติบโต ���% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยนกัท่องเที�ยว � 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อินเดีย, โอมาน และซาอุดิอาระเบีย ในสัดส่วน 12%, 11% และ �% ของนกัท่องเที�ยวต่างชาติทั�งหมด 

ตามลาํดบั  

  

2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานรวม และรายธุรกิจของบริษัทฯ 

2.1 วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานรวม  

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส � ปี ���� และปี ���� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ�น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 1,421 33% 322 12% 1,099 341% 

รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 2,919 67% 2,368 88% 551 23% 

              รวมรายได้ 4,340 100% 2,690 100% 1,650 61% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม (522) -12% (192) -7% 330 172% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร (1,236) -28% (963) -36% 273 28% 

              รวมตน้ทุนขาย(1) (1,758) -41% (1,155) -43% 603 52% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (1,572) -36% (1,220) -45% 352 29% 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (18) 0% (13) 0% 5 38% 

กําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 992 23% 302 11% 690 228% 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (808) -19% (816) -30% (8) -1% 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 184 4% (514) -19% 698 136% 

ตน้ทุนทางการเงิน(2)  (177) -4% (172) -6% 5 3% 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 12 0% 7 0% 5 71% 

ขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3 0% 27 1% (24) -89% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานปกติ 22 1% (652) -24% 674 103% 

รายการพิเศษ             

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์                 -           -    45 2% (45) -100% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 22 1% (607) -23% 629 104% 

(1) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 
(2) ตน้ทุนทางการเงินที�ไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า มีจาํนวนทั�งสิ�น �� ลา้น

บาท (ไตรมาส �/����: 75 ลา้นบาท) 
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ไตรมาส �/����: บริษทัฯมีรายไดร้วม �,��� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: �,��� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท (หรือ

เพิ�มขึ�น ��%) โดยสัดส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมต่อรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร อยูที่� ��%: ��% (ไตรมาส �/����: 

��% : ��%) ขณะที�กาํไรขั�นตน้รวม �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคิดเป็นอตัรากาํไร

ขั�นตน้ ��% ของรายได ้(ไม่รวมรายไดอ้ื�น) เพิ�มขึ�นเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ไตรมาส �/����: ��%) จากการฟื� น

ตวัของธุรกิจโรงแรมเป็นสาํคญั บริษทัฯมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจา่ย และภาษีเงินได ้

(EBITDA) รวม ��� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: ��� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท (หรือ ���%) จากไตรมาส �/���� 

โดยคิดเป็นอตัรากาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้ต่อรายไดร้วม (% EBITDA) 23% 

เพิ�มขึ�นเทียบกบัปีก่อน (ไตรมาส �/����: ��%) บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได ้

(EBIT) 1�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท หรือ  136% เทียบปีก่อน  และมีกาํไรสุทธิ �� ลา้นบาท เทียบช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนขาดทุนสุทธิ ��� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น ���%  

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน ปี ���� และปี ���� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

6 เดือน 2565 6 เดือน 2564 

เปลี�ยนแปลง 

(เพิ�มขึ�น + / ลดลง -) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม  2,669 32% 822 15% 1,847 225% 

รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 5,552 68% 4,641 85% 911 20% 

              รวมรายได้ 8,221 100% 5,463 100% 2,758 50% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม (956) -12% (403) -7% 553 137% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร (2,350) -29% (1,891) -35% 459 24% 

              รวมตน้ทุนขาย(1) (3,306) -40% (2,294) -42% 1,012 44% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (2,955) -36% (2,359) -43% 596 25% 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (18) 0% (22) 0% (4) -18% 

กําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 1,942 24% 788 14% 1,154 146% 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,575) -19% (1,626) -30% (51) -3% 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 367 4% (838) -15% 1,205 144% 

ตน้ทุนทางการเงิน(2) (349) -4% (337) -6% 12 4% 

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (22) 0% 16 0% (38) -238% 

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (17) 0% 32 1% (49) -153% 

ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานปกติ (21) 0% (1,127) -21% 1,106 98% 

รายการพิเศษ             

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์                 -                -                  45 1% (45) -100% 

ขาดทุนสุทธ ิ (21) 0% (1,082) -20% 1,061 98% 

(1) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 
(2) ตน้ทุนทางการเงินที�ไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า มีจาํนวนทั�งสิ�น ��� ลา้น

บาท (� เดือน ปี ����: ��� ลา้นบาท) 
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6 เดือน ปี ����: บริษทัฯมีรายไดร้วม �,��� ลา้นบาท (� เดือน ปี ����: �,��� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท (หรือ 

��%) โดยสัดส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมต่อรายไดจ้ากธุรกิจอาหารอยูที่� ��%:��% (สาํหรับ � เดือนปี ����: 

��%:��%) ขณะที�กาํไรขั�นตน้รวม �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท หรือ ��% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ ��% ของรายได ้ (ไม่รวมรายไดอ้ื�น) เพิ�มขึ�นเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (� เดือน ปี 

����: ��%) บริษทัฯมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) รวม �,��� ลา้น

บาท (� เดือน ปี ����: ��� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น �,�5� ลา้นบาท (หรือ ���%) จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคิดเป็นอตัรา

กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้ ต่อรายไดร้วม (% EBITDA) ��% เพิ�มขึ�นเทียบปี

ก่อน (� เดือน ปี ����: ��%) บริษทัฯมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT) จาํนวน 3�� ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท เทียบปีก่อน (หรือ ���%) และขาดทุนสุทธิจาํนวน �� ลา้นบาท เทียบช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนขาดทนุสุทธิ �,��� ลา้นบาท หรือดีขึ�น ��% 

�.� วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานรายธุรกิจ  

 �.�.� ธุรกิจโรงแรม  

ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� บริษทัฯมีโรงแรมภายใตก้ารบริหารงานทั�งสิ�น จาํนวน �� โรงแรม (��,��� ห้อง) แบ่งเป็น

โรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้ �� โรงแรม (��,��� ห้อง) และเป็นโรงแรมที�กาํลงัพฒันา �� โรงแรม (�,��� ห้อง) ในส่วน 

�� โรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้นั�น �� โรงแรม (�,��� ห้อง) เป็นโรงแรมที�บริษทัฯ เป็นเจา้ของ และ �� โรงแรม (�,��� 

ห้อง) เป็นโรงแรมที�อยูภ่ายใตส้ัญญาบริหาร 
 

ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� มีโรงแรมที�ไดเ้ปิดดาํเนินการทั�งสิ�น 44 โรงแรม แบ่งเป็นโรงแรมที�บริษทัฯ เป็นเจา้ของ

จาํนวน �� โรงแรม และโรงแรมที�รับบริหารจาํนวน �� โรงแรม มีรายละเอียดดงันี�  

ลําดับ โรงแรมที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จํานวนห้อง ที�ตั�ง 

1 เซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์ 509 ไทย 

2 เซ็นทาราแกรนดบี์ช รีสอร์ทและวิลลาหวัหิน 251 ไทย 

3 เซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีช รีสอร์ท พทัยา 553 ไทย 

4 เซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 565 ไทย 

5 เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 212 ไทย 

6 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 261 ไทย 

7 เซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอร์ท แอนด ์สปา มลัดีฟส์  140 มลัดีฟส์ 

8 เซ็นทารา แกรนด ์ไอส์แลนด ์รีสอร์ท แอนด ์สปา มลัดีฟส์  112 มลัดีฟส์ 

9 โคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช 282 ไทย 

10 เซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต 72 ไทย 

11 เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย 184 ไทย 

12 เซ็นทารา วิลลา สมุย 102 ไทย 

13 เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท วิลล่า กระบี�  192 ไทย 
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14 เซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด 113 ไทย 

15 เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ 607 ดูไบ 

16 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่ 247 ไทย 

17 เซ็นทารากะรน รีสอร์ท ภูเก็ต 335 ไทย 

18 โคซี� สมุย เฉวง บีช 150 ไทย 

 รวม 4,887  

 

ลําดับ โรงแรมที�รับบริหาร จํานวนห้อง ที�ตั�ง 

1 เซ็นทารา เกาะชา้งทรอปิคานารีสอร์ท 157 ไทย 

2 เซ็นทารา ชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด 43 ไทย 

3 เซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 41 ไทย 

4 คุม้พญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชนั 85 ไทย 

5 เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพ 281 ไทย 

6 เซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี 259 ไทย 

7 เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี�  158 ไทย 

8 เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอาํ บีช รีสอร์ท หวัหิน  188 ไทย 

9 เซ็นทารา ซียแ์ซนดรี์สอร์ทและสปา ศรีลงักา 165 ศรีลงักา 

10 เซ็นทารา มสักตั โอมาน 152 โอมาน 

11 มสักตั ดิวเนส โฮเทล แมนเนจด ์บาย เซ็นทารา 78 โอมาน 

12 เซ็นทารา เวสตเ์บย ์และเรสซิเดนซ์ โดฮา 172 การ์ตา้ 

13 เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน 282 ไทย 

14 เซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ทและสปา กระบี� 179 ไทย 

15 รุกข ์คีรี เขาใหญ ่ 12 ไทย 

16 เซ็นทารา ซนัไรซ่า เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา 145 ไทย 

17 เซ็นทารา มิราจ รีสอร์ท มุยเน 984 เวียดนาม 

18 โคซี� กระบี� อ่าวนาง บีช 142 ไทย 

19 ไมข้าว ดรีม วิลล่า รีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชนั 22 ไทย 

20 เซ็นทารา พทัยา 226 ไทย 

21 เซ็นทารา อาซวัร์ พทัยา 96 ไทย 

22 โรงแรมไมข้าว  142 ไทย 

23 วอเตอร์ฟร้อนทส์วีทภูเก็ต บาย เซ็นทารา 39 ไทย 

24 Al Hail Waves Hotel managed by Centara 64 โอมาน 

25 เซ็นทราบายเซ็นทารา อเวนิว พทัยา 51 ไทย 

26 เซ็นทารา ริเวอร์ไซด ์เชียงใหม ่ 526 ไทย 

 รวม 4,689  



    6 

 

    ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของสําหรับไตรมาส �/���� 

 g: 

 

อัตราการเข้าพกั (Occupancy - OCC)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

2/2565 2/2564 %เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 53% 17% 36% 

ต่างจงัหวดั 41% 8% 33% 

มลัดีฟส์ 66% 25% 41% 

ดูไบ 72% - 72% 

ประเทศไทยเฉลี�ย  45% 11% 34% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 46% 12% 34% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 49% 12% 37% 
 

 

 

ราคาห้องพกัเฉลี�ย (บาท) (Average Room Rate - ARR) 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

2/2565 2/2564 % เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 3,051 1,351 126% 

ต่างจงัหวดั 3,618 3,285 10% 

มลัดีฟส์ 13,647 9,446 44% 

ดูไบ 5,530 - NA 

ประเทศไทยเฉลี�ย 3,410 2,343 46% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 4,244 3,214 32% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 4,472 3,214 39% 
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รายได้ต่อห้องพกัเฉลี�ย (บาท) (Revenue per Available 

Room -  RevPar)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

2/2565 2/2564 % เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 1,624 227 615% 

ต่างจงัหวดั 1,473 274 438% 

มลัดีฟส์ 8,969 2,320 287% 

ดูไบ 3,994 - NA 

ประเทศไทยเฉลี�ย  1,519 259 486% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 1,942 381 410% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 2,188 381 474% 

หมายเหต:ุ คาํนวณจากจาํนวนห้องพกัทั�งหมดของโรงแรมที�เปิดดาํเนินการและปิดชั�วคราว 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมสาํหรับไตรมาส �/����  

ธุรกิจโรงแรม (ล้านบาท) 2/2565  2/2564  % เปลี�ยนแปลง 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 1,294 266 386% 

รายไดร้วม (รวมรายไดอ้ื�น) 1,420 322 341% 

กาํไรขั�นตน้ 772 74 943% 

% อตัรากาํไรขั�นตน้ 60% 28% 32% pts. 

EBITDA / (Loss) 330 (295) 212% 

% EBITDA / (Loss) Margin 23% -92% 115% pts. 

ขาดทนุสุทธิจากการดาํเนินงาน (116) (672) 83% 

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 45 -100% 

ขาดทนุสุทธิ (116) (627) 81% 

% อตัราขาดทุนสุทธิ -8% -195% 187% pts. 

 ไตรมาส �/����: 

ในไตรมาส �/���� โรงแรมในประเทศไทยมีผลดาํเนินงานฟื� นตวัจากการท่องเที�ยวและการจดั

ประชุมสัมมนาอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับปัจจยับวกจากการเปิดประเทศและการผอ่นคลายมาตรการต่างๆใน

การป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-�� ขณะที�มลัดีฟส์เขา้สู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที�ยว ซึ�งส่งผลให้ผลการ

ดาํเนินงานยอ่ตวัลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสที�ผา่นมาซึ�งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว แต่ยงัคงเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั

เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน ภาพรวมรายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรมทั�งหมด (RevPar) เพิ�มขึ�น ���% อยู่

ที� �,��� บาท จากการเพิ�มของอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยจาก ��% ในไตรมาส �/���� เป็น ��% ในไตรมาส �/���� 

ขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) เพิ�ม ��% เทียบปีก่อน เป็น �,��� บาท  
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 กรุงเทพฯ: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�ม ���% อยูที่� �,��� บาท จากการ

เพิ�มขึ�นของอตัราการเขา้พกั (OCC) จาก ��% เป็น ��% และราคาห้องพกัเฉลี�ย 

(ARR) เพิ�ม ���% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยูที่� �,��� บาท การฟื� นตวัของ

โรงแรมในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ�งเป็นผลสืบเนื�องจากการฟื� นตวัของการจดังาน

ประชุมสัมมนา (MICE) โดยเฉพาะที�โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์

 ต่างจงัหวดั: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�ม ���% เป็น �,��� บาท เป็นผลจาก

การเพิ�มของอตัราการเขา้พกั (OCC) จาก �% เป็น ��% และราคาหอ้งพกัเฉลี�ย (ARR) 

เพิ�มขึ�น ��% เทียบปีก่อน เป็น �,��� บาท โดยโรงแรมที�กระบี�และภูเก็ต เติบโตอยา่ง

มีนยัสาํคญัจากการเปิดประเทศ ขณะที�โรงแรมที�นกัท่องเที�ยวสามารถเดินทางโดย

การขบัรถ เช่น พทัยา และหวัหิน ยงัไดรั้บความนิยมในช่วงวนัหยดุยาว นอกจากนี�  

โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย บนเกาะสมุยยงัคงเติบโตไดดี้อยา่งต่อเนื�อง  

 ต่างประเทศ: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) อยูที่� �,��� บาท เติบโต ���% เทียบปี

ก่อน เป็นผลจากอตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มขึ�นจาก ��% เป็น ��% ในไตรมาส 

�/���� ถึงแมว้่าราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) จาํนวน �,��� บาท ลดลง ��% เทียบปีก่อน 

เนื�องจากราคาห้องพกัเฉลี�ยของโรงแรมดูไบตํ�ากว่าราคาห้องพกัเฉลี�ยของ

โรงแรมมลัดีฟส์  

 มลัดีฟส์: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เติบโต ���% เทียบปีก่อน 

อยูที่� �,��� บาท จากการเติบโตของอตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มขึ�น

จาก ��% เป็น ��% และการเติบโตของราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 44% 

เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็น ��,��� บาท อยา่งไรก็ดี หาก

พิจารณาในสกุลดอลลาร์สหรัฐ รายไดท้ั�งหมดต่อห้องพกัเฉลี�ย 

(TRevPar) เพิ�มขึ�น 205% เทียบปีที�ผา่นมา อยูที่� ��� ดอลลาร์สหรัฐ 

ทั�งนี�  ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน มลัดีฟส์มีการประกาศหา้ม

นกัท่องเที�ยวจากประเทศในเอเชียใตเ้ดินทางเขา้ประเทศ เริ�มตั�งแต่ 13 

พฤษภาคม 2564 

 ดูไบ: เริ�มเปิดดาํเนินการเดือนตุลาคม ���� มีอตัราการเขา้พกั (OCC) 

72% ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) �,��� บาท และรายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย 

(RevPar) �,��� บาท  

 

o ไตรมาส �/���� ธุรกิจโรงแรมมีรายไดร้วมอยูที่� �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ�น ���%) จาก

ปีก่อน โดยมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน ��� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: �� ลา้นบาท) เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

943% และมีอตัรากาํไรขั�นตน้ 60% เพิ�มขึ�นเทียบปีก่อนและเทียบไตรมาสที�ผา่นมา (ไตรมาส �/����: 28%, ไตร

มาส �/����: 59%) การปรับตวัดีขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายไดค้รอบคลุมตน้ทุนคงที�

จากการดาํเนินงานไดท้ั�งหมด อกีทั�งบริษทัฯ ยงัคงให้ความสาํคญัเรื�องการควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งต่อเนื�อง  ธุรกิจ
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โรงแรมมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้ (EBITDA) จาํนวน ��� ลา้นบาท 

(ไตรมาส �/����: ขาดทุน ��� ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัรากาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และ

ภาษีเงินได ้ ต่อรายไดร้วม (% EBITDA) ��% เพิ�มขึ�นเทียบปีก่อน แต่ลดลงเทียบไตรมาสที�ผา่นมา (ไตรมาส 

2/2564: -��%, ไตรมาส �/����: 26% ) ทั�งนี�  การปรับตวัลดลงของ % EBITDA ไตรมาส �/���� เทียบไตรมาส

ก่อน เนื�องจากผลประกอบที�ยอ่ตวัลงของโรงแรมที�มลัดีฟส์ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที�ยว กอปรกบัส่วนแบ่ง

ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน �� ลา้นบาท ในไตรมาส �/���� (ไตรมาส �/����: ส่วนแบ่งกาํไร

ฯ � ลา้นบาท)  ทั�งนี�  ธุรกิจโรงแรมขาดทนุสุทธิ ��� ลา้นบาท ดีขึ�นเทียบปีก่อนจากขาดทนุสุทธิ ��� ลา้นบาท หรือ

ดีขึ�น ��%  

 

 ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของสําหรับ � เดือน ปี ���5 

 

อัตราการเข้าพกั (Occupancy - OCC)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

 6 เดือน 2565  6 เดือน 2564 เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 42% 15% 27% 

ต่างจงัหวดั 32% 8% 24% 

มลัดีฟส์ 76% 50% 26% 

ดูไบ 73% - 73% 

ประเทศไทยเฉลี�ย  35% 10% 25% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 38% 13% 25% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 42% 13% 29% 
 

 

ราคาห้องพกัเฉลี�ย (บาท) 

 (Average Room Rate - ARR) 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

 6 เดือน 2565  6 เดือน 2564 เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,850 1,525 87% 

ต่างจงัหวดั 3,713 3,295 13% 

มลัดีฟส์ 15,543 9,386 66% 

ดูไบ 5,625 - NA 

ประเทศไทยเฉลี�ย 3,398 2,471 38% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 4,785 4,096 17% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 4,961 4,096 21% 
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รายได้ต่อห้องพกัเฉลี�ย (บาท)  

(Revenue per Available Room -  RevPar)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั�งหมด 

 

 6 เดือน 2565  6 เดือน 2564 เปลี�ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 1,196 227 427% 

ต่างจงัหวดั 1,199 266 351% 

มลัดีฟส์ 11,748 4,701 150% 

ดูไบ 4,098 - NA 

ประเทศไทยเฉลี�ย  1,198 253 374% 

รวมเฉลี�ย (ไม่รวมดูไบ) 1,797 516 248% 

รวมเฉลี�ยทั�งหมด 2,073 516 302% 

 หมายเหต:ุ คาํนวณจากจาํนวนห้องพกัทั�งหมดของโรงแรมที�เปิดดาํเนินการและปิดชั�วคราว 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมสาํหรับ � เดือน ���� 

ธุรกิจโรงแรม (ลา้นบาท)  6 เดือน ���� � เดือน ���� เปลี�ยนแปลง 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 2,356 705 234% 

รายไดร้วม (รวมรายไดอ้ื�น) 2,669 822 225% 

กาํไรขั�นตน้ 1,400 301 365% 

% อตัรากาํไรขั�นตน้ 59% 43% 16% pts. 

EBITDA / (Loss) 654 (390) 268% 

% EBITDA / (Loss) Margin 25% -47% 72% pts. 

ขาดทนุสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ (264) (1,172) 77% 

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 45 NA 

ขาดทนุสุทธิ (264) (1,127) 77% 

% อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ -10% -137% 127% pts. 
 

 � เดือน ปี ���5:  

o อตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มขึ�น จาก ��% เป็น ��% และราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) เพิ�มขึ�น ��% เทียบปี

ก่อน อยูที่� �,��� บาท ส่งผลให้รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�มขึ�น ���% เทียบปีก่อน อยูที่� �,073 

บาท  

 กรุงเทพฯ: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�มขึ�น ���% อยูที่� �,��� บาท จากการ

เพิ�มขึ�นของอตัราการเขา้พกั (OCC) จาก ��% เป็น ��% ขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ย 

(ARR) อยูที่� �,��� บาท เพิ�มขึ�น ��% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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 ต่างจงัหวดั: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�มขึ�น ���% เป็น �,��� บาท เป็นผล

จากอตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มจาก �% เป็น ��% และราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 

เพิ�มขึ�น ��% เทียบปีก่อน เป็น �,��� บาท  

 ต่างประเทศ: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เพิ�มขึ�น ��% เทียบกบัปีก่อน อยูที่� 

�,��� บาท โดยอตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มขึ�นจาก ��% เป็น ��% แต่ราคาห้องพกั

เฉลี�ย (ARR) ลดลง �% เทียบกบัปีก่อน เป็น �,��� บาท  

 มลัดีฟส์: รายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) เติบโต ���% เทียบปีก่อน 

อยูที่� ��,��� บาท จากการเติบโตของอตัราการเขา้พกั (OCC) เพิ�มขึ�น

จาก ��% เป็น ��% และการเติบโตของราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 66% 

เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็น ��,��� บาท อยา่งไรก็ดี หาก

พิจารณาในสกุลดอลลาร์สหรัฐ รายไดท้ั�งหมดต่อห้องพกัเฉลี�ย 

(TRevPar) เพิ�มขึ�น ��% เทียบกบัปีที�ผา่นมา อยูที่� ��� ดอลลาร์สหรัฐ 

 ดูไบ: มีอตัราการเขา้พกั (OCC) 73%, ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 5,625 

บาท และรายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) �,��� บาท  

สาํหรับ � เดือน ปี ���� ธุรกิจโรงแรม มีรายไดร้วมอยูที่� �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท (หรือ 

���%) เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน �,��� ลา้นบาท (� เดือน ปี ����: ��� ลา้น

บาท) เพิ�มขึ�น ���% เทียบปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ อยูที่� ��% เพิ�มขึ�นเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

(� เดือน ปี ����: ��%) ในขณะที�ธุรกิจโรงแรมมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และ

ภาษีเงิน (EBITDA) จาํนวน ��� ลา้นบาท (� เดือน ปี ����: ขาดทุน ��� ลา้นบาท) คดิเป็นอตัรากาํไร

ก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และภาษีเงินได ้ต่อรายไดร้วม (% EBITDA) อยูที่� ��% ดี

ขึ�นเทียบปีที�ผา่นมา     (� เดือน ปี ����: -��%) และมีขาดทุนสุทธิจาํนวน ��� ลา้นบาท ขาดทุนลดลง

เทียบปีก่อนขาดทนุสุทธิ �,��� ลา้นบาท หรือปรับตวัดีขึ�น ��%   
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�.�.� ธุรกิจอาหาร  

ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารสําหรับไตรมาส 2/2565 

% อัตราการเติบโตสาขาเดิม (SSS) 2/2565 2/2564 

4 แบรนดห์ลกั 16% -2% 

แบรนดอ์ื�นๆ* 45% 28% 

เฉลี�ย 19% 0% 
 

 

% อัตราการเติบโตจากยอดขายรวม  (TSS) 2/2565 2/2564 

4 แบรนดห์ลกั 22% 0% 

แบรนดอ์ื�นๆ* 45% 47% 

เฉลี�ย 25% 5% 
 

                *  ไม่รวมแบรนดร่์วมทุน 

จํานวนสาขารายแบรนด์ 2/2565 2/2564 

เค เอฟ ซี 305 286 

มิสเตอร์โดนทั 457 374 

อานตี�  แอนส์ 202 192 

โอโตยะ 46 45 

เปปเปอร์ลนัช ์ 48 45 

โคลดส์โตน ครีมเมอรี� 16 16 

เดอะ เทอเรส 6 10 

ชาบูตง ราเมน 16 17 

โยชิโนยะ 32 22 

เทนยะ 12 14 

คตัสึยะ 52 42 

อร่อยดี 37 27 

เกาลูน 1 9 

อาริกาโตะ 162 58 

แกร๊บคิทเช่น บาย เอเวอรีฟู้ด 25 11 

แบรนด์ร่วมทุน 

สลดัแฟคทอรี(1) 25 14 

บราวน์ คาเฟ่ 15 11 
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คาเฟ่ อเมซอน - เวียดนาม(1) 12 6 

ส้มตาํนวั 5 6 

ชินคนัเซ็น ซูชิ(1) 38 - 

รวม 1,512 1,205 
(1) แบรนดที์�รวมอยูใ่นการร่วมคา้ในงบการเงิน 

ธุรกิจอาหาร (ล้านบาท) 2/2565  2/2564 เปลี�ยนแปลง  
รายไดจ้ากการขาย 2,895 2,297 26%  

รายไดร้วม (รวมรายไดอ้ื�น) 2,919 2,368 23%  

กาํไรขั�นตน้ 1,659 1,334 24%  

% อตัรากาํไรขั�นตน้ 57% 58% -1% pts.  

EBITDA 661 597 11%  

% EBITDA 23% 25% -2% pts.  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 138 20 590%  

% อตัรากาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 5% 1% 4% pts.  

o สาํหรับผลประกอบการไตรมาส  2/2565 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารรวม 2,919 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ�น 

23%) จากไตรมาส 2/2564 ธุรกิจอาหารเริ�มมีสัญญาณการฟื� นตวัอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ไตรมาส 4/2564 เป็นตน้มา จนถึง

ปัจจุบนั จากจาํนวนผูติ้ดเชื�อ Covid-19 ที�มีการลดลงเป็นลาํดบั และการผอ่นคลายมาตรการต่างๆของภาครัฐทาํให้

ผูบ้ริโภคมีความมั�นใจและมีการกลบัมารับประทานอาหารที�ร้านมากขึ�น  ปัจจยัเหล่านี�ทาํใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโตของ

ยอดขายของสาขาเดิม (%SSS)  19% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นการเติบโตมาจากฐานตํ�าเนื�องจาก

ไตรมาส �/���� เป็นช่วงที�มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-��ในระลอกที� 3  กอปรกบัการขยายสาขาเพิ�มขึ�นทาํให้

ภาพรวมอตัราการเติบโตจากยอดขายรวม (%TSS) อยูที่� 25% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน บริษทัฯ มีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายของแบรนดต์่างๆอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเป็นการกระตุน้ยอดขายทั�งในช่องทางของการรับประทานที�ร้าน  

การซื�อกลบับา้น และการเดลิเวอรี�   โดยยอดขายของบริษทัฯ มีการเติบโตในทุกช่องทางที�กล่าวมา โดยการเติบโตของ

ช่องทางการรับประทานที�ร้านมีอตัราการเติบโตที�โดดเดน่ 

o ณ สิ�นไตรมาสที� 2/2565 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั�งสิ�น 1,512 สาขา เพิ�มขึ�น 307 สาขา เมื�อเทียบกบัสิ�นไตรมาส 2/2564 

โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มสาขาของ อาริกาโตะ (+104)   มิสเตอร์โดนทั (+83) เคเอฟซี (+19)  และแบรนดใ์หมบ่ริษทั

ร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม ���� แบรนดชิ์นคนัเซ็น ซูชิ  (+38)   

o ธุรกิจอาหาร มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน �,��� ลา้นบาท (ไตรมาส �/����: �,��� ลา้นบาท) เติบโต ��% จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้อยูที่� ��% ของรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร ลดลงเทียบปีก่อนเลก็นอ้ย แต่ทรงตวัเทียบไตร

มาสที�ผา่นมา (ไตรมาส �/����: 58% และไตรมาส �/����: 57%) ภายใตแ้รงกดดนัทางดา้นตน้ทุนราคาวตัถดิุบเพิ�ม

สูงขึ�น บริษทัฯ มีการบริหารจดัการเพื�อรักษาระดบัอตัราการทาํกาํไร ทั�งจากการปรับราคาขายบางรายการที�ไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั จดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งเหมาะสม การจดัหาแหล่งวตัถุดิบทดแทน รวมถึงการทาํ

สัญญาระยะยาวกบัผูค้า้สาํหรับวตัถุดิบที�มีความสาํคญั โดยในไตรมาส 2/2565  ธุรกิจอาหารมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่า
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ตดัจาํหน่าย  ดอกเบี�ยจ่าย  และภาษีเงินได ้ (EBITDA) อยูที่� ��� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น ��% เทียบกบัปีก่อน โดย

อตัราส่วนต่อรายไดร้วม (% EBITDA) อยูที่� ��% ลดลงเทียบปีก่อนและไตรมาสที�ผา่นมา (% EBITDA ไตรมาส �/����: 

25% และไตรมาส �/����: 24% ) เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ส่วนหนึ�งมาจาก

ค่าใชจ้่ายสืบเนื�องจากการขยายสาขา ในไตรมาส �/���� ธุรกิจอาหารมีกาํไรสุทธิ 1�� ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น  ��� ลา้นบาท 

หรือ ���% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารสําหรับ 6 เดือน ปี 2565 

% อัตราการเติบโตสาขาเดิม (SSS) 
6 เดือน ปี 

2565 

6 เดือน ปี 

2564 

4 แบรนดห์ลกั 12% -14% 

แบรนดอ์ื�นๆ* 29% -6% 

เฉลี�ย 14% -13% 

 

 

 

% อัตราการเติบโตจากยอดขายรวม  (TSS) 
6 เดือน ปี 

2565 

6 เดือน ปี 

2564 

4 แบรนดห์ลกั 18% -11% 

แบรนดอ์ื�นๆ* 36% 8% 

เฉลี�ย 20% -9% 

*  ไม่รวมแบรนดร่์วมทุน 

ธุรกิจอาหาร (ล้านบาท) 6 เดือน ปี 2565 6 เดือน ปี 2564 เปลี�ยนแปลง  
รายไดจ้ากการขาย 5,511 4,537 21%  

รายไดร้วม (รวมรายไดอ้ื�น) 5,552 4,641 20%  

กาํไรขั�นตน้ 3,160 2,645 19%  

% อตัรากาํไรขั�นตน้ 57% 58% -1% pts.  

EBITDA 1,288 1,178 9%  

% EBITDA 23% 25% -2% pts.  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 243 44 452%  

% อตัรากาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 4% 1% 3% pts.  
 

o สาํหรับผลประกอบการในช่วง � เดือนปี 2565 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารรวม �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท (หรือ 

20%) เมื�อเทียบกบัในช่วง � เดือนปี 2564 โดยมียอดขายสาขาเดิม (SSS) มีอตัราการเพิ�มขึ�นเฉลี�ย 14%   (6 เดือนปี 2564: 

-13%)  โดย 4 แบรนดห์ลกั มีอตัรา (SSS) เพิ�มขึ�นเฉลี�ยอยูที่� 12% และแบรนดอ์ื�นเติบโต ��% และมีอตัราการเติบโต

รายไดร้วม (TSS) เฉลี�ย 20% สาํหรับ � แบรนดห์ลกั (TSS) 18% และแบรนดอ์ื�นๆ ��%  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน  ธุรกิจอาหารมีกาํไรขั�นตน้ �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��% เทียบปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขั�นตน้ ��% ลดลงเลก็นอ้ย
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เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (� เดือน ปี ����: 58%) และมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี�ยจ่าย และ

ภาษีเงินได ้ (EBITDA) อยูที่� 1,��� ลา้นบาท เติบโต �% เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีอตัราส่วน EBITDA ต่อ

รายไดร้วม (% EBITDA) อยูที่� 23% (� เดือน ปี ����: 25%)  ธุรกิจอาหารมีกาํไรสุทธิ ��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้น

บาท เทียบปีก่อน หรือเติบโต ���% ในภาพรวมกาํไรของบริษทัฯ ยงัมีการเติบโตจากการฟื� นตวัของยอดขายในทุก

ช่องทางทั�งการรับประทานอาหารในร้าน การซื�อกลบับา้นและช่องทางเดลิเวอรี� 

3. สถานะทางการเงนิ 

               ฐานะการเงินและกระแสเงินสด 

ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ��,���  ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้นบาท หรือ �% เทียบกบัสิ�นปี ���� 

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน ��� ลา้นบาท และการลดลงของที�ดินอาคารและอุปกรณ์ 

301 ลา้นบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ��� ลา้นบาท ในขณะที�เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ�มขึ�น ��� ลา้น

บาท และ ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นเพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท     

หนี� สินรวม มีจาํนวน ��,��� ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้นบาท หรือ �% จากสิ�นปี ���� สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ

หนี� สินตามสัญญาเช่า จาํนวน 680ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลง ��� 

ลา้นบาท ขณะที�เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�นสุทธิ ��� ลา้นบาท  

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน ��,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ�น

ขององคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเพิ�มของกาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด จาํนวน ��� ลา้นบาท ขณะที�

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง �� ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น 

26 ลา้นบาท 

สิ�นสุดวนัที� �0 มิถุนายน ���� บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้น

บาท เทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้น

บาท (หรือลดลง ��%) โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน ��� ลา้นบาท และเงินลงทนุ

และเงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้จาํนวน ��� ลา้นบาท ขณะที�บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 

�,��� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�บริษทัฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 797 ลา้น

บาท ส่วนใหญเ่กิดจากชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสัญญาเช่าจาํนวน 803 ลา้นบาท การชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 774 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 290 ลา้น

บาท สุทธิดว้ยเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท 
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การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิ ไตรมาส �/���� ปี ���� 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.4 0.6 

อตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.3 1.3 

อตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย (ไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า) 

ต่อส่วนผูถื้อหุ้น (เท่า) 

0.8 0.9 

 

ณ วนัที� �� มิถุนายน ���5 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากสิ�นปี ���� เป็น �.� เท่า จากการเพิ�มขึ�นของ

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี อตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนผู ้

ถือหุ้นทรงตวัที� �.� เท่า เทียบสิ�นปีก่อน และมีอตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย (ไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า) ต่อ

ส่วนผูถื้อหุ้น �.� เท่า ดีขึ�นเทียบสิ�นปีที�ผา่นมา จากการลดลงของหนี� สิ�นที�มีภาระดอกเบี�ยและการเพิ�มขึ�นของส่วนผู ้

ถือหุ้น ทั�งนี�  บริษทัฯ มีเงื�อนไขกบัสถาบนัการเงินเกี�ยวกบัการรักษาอตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย (ไม่รวม

หนี� สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนผูถื้อหุ้น อยูที่� �.� เท่า 

 

4. ปัจจัยที�อาจมีผลต่อการดําเนินงาน 
 

   ปัจจยัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานปี 2565 

 

ธุรกิจโรงแรม:    การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมถึงแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลยุทธ์สําคญั

ภายใต้สถานการณ์ที�มีความไม่แน่นอน อีกทั�งต้องบริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที�เหมาะสมโดยการ

จดัเตรียมวงเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินทั�งระยะสั�นและระยะยาวให้เพียงพอต่อความตอ้งการหากเกิดเหตุการณ์ที�ไม่คาดคดิ 

ทั�งนี�  อตัราดอกเบี�ยที�ทยอยปรับตวัสูงขึ�นโดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดว้างแผนในการจ่ายคืนเงินตน้

สาํหรับเงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื�อลดผลกระทบของการปรับขึ�นอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว เป็นตน้   

 

ในปี ���� บริษทัฯรับรู้รายไดเ้ตม็ปีเป็นปีแรกสาํหรับโรงแรมเปิดใหม ่� โรงแรม คือ 

o โรงแรมเซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ ระดบั � ดาว จาํนวน ��� ห้อง แต่เนื�องจากเป็นโครงการร่วม

ทุน จึงแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ��% 

และรับรู้รายไดค้่าบริหารโรงแรมเตม็จาํนวนโดยบนัทึกในรายการรายไดอ้ื�น 

o โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย ระดบั Luxury จาํนวน ��� ห้อง ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยจะรับรู้

รายไดท้ั�งหมดของโครงการนี�   

 

ธุรกิจอาหาร: การเพิ�มขึ�นของอตัราเงินเฟ้อ และความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครน ส่งผลกระทบต่อราคาตน้ทุน

สินคา้และพลงังานในภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์ดงักล่าวและ ยงัคงให้ความสาํคญั

ในการบริการจดัการตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนในการเจรจาต่อรองกบัผูข้ายอยา่งต่อเนื�อง หา
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แหล่งวตัถุดิบทดแทน รวมถึงมีการปรับราคาสินคา้เพื�อสะทอ้นสภาวะการเพิ�มขึ�นของราคาวตัถุดิบอยา่งระมดัระวงั เพื�อ

พยายามรักษาสมดุลเรื�องความคุม้ค่าของลูกคา้และผลกาํไรของบริษทัฯ  นอกเหนือจากนี�  บริษทัฯ ยงัคงให้ความสาํคญั

แผนการบริหารจดัการใน 3 เรื�องหลกั ไดแ้ก่ การสร้างรายได ้ การลดตน้ทนุ และ ควบคุมในดา้นการลงทุนขยายธุรกิจ  

เหมือนที�ไดท้าํมาอยา่งต่อเนื�อง โดยการสร้างรายได ้ บริษทัฯ ยงัคงเนน้การเติบโตของรายไดใ้นทุกช่องทางทั�งการ

รับประทานอาหารในร้าน การซื�อกลบับา้น การเดลิเวอรี�  และการขายผา่นช่องทาง e-commerce ใหม่ๆ   

ปี ����  บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากการลงทุนในแบรนดใ์หม่ คือ: 

o ร้านอาหาร Shinkanzen Sushi และ Senma Sushi ซึ�งบริษทัฯเขา้ถือหุ้นเมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� ใน

สัดส่วน ��% ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ �� สาขา โดยจะแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบ

การเงินรวม  

 

 แนวโนม้ธุรกิจปี 2565 

 

o ธุรกิจโรงแรม: แมย้งัคงมีปัจจยัที�อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที�ยว เช่น ค่าโดยสารเครื�องบินที�มีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น 

รวมถึงความไม่แน่นอนในการฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ดี การเปิดประเทศเป็นปัจจยับวกที�สาํคญัต่อการ

ท่องเที�ยว โดยจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัฯ ประมาณการ อตัราการเขา้พกัเฉลี�ยทั�งปี ���� (รวม

โรงแรมที�ดูไบ) อยูใ่นช่วง 45% - 50% และรายไดต้่อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) อยูที่� 1,900 – 2,200 บาท  

 

o ธุรกิจอาหาร: ในปี ���� บริษทัฯ ประมาณการอตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales: SSS)  10% ถึง 15%

เทียบปีก่อน และอตัราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total-System-Sales: TSS) จะอยูใ่นช่วง 20% ถึง 25% เมื�อ

เทียบปีที�ผา่นมา   สาํหรับการเติบโตของจาํนวนสาขา  บริษทัฯ คาดว่าจะมีจาํนวนสาขาเพิ�มขึ�นสุทธิ 200-250 สาขา (รวม

สาขา shop-in-shop อาริกาโตะในมิสเตอร์โดนทั) เทียบกบัปี 2564 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                       (นายกนัย ์ศรีสมพงษ)์ 

ประธานเจา้หนา้ที�การเงิน และ รองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร 

 




