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CENTEL

ลงทุน “ส้มตานัว” เพิ่มพอร์ตอาหารให้ครบทุกแนว
วานนี้ CENTEL แจ้ ง เข้ า ลงทุ น สั ด ส่ ว น 85% ในร้ า นอาหารใหม่
อย่าง ส้มตานัว ช่วยเสริมพอร์ตธุรกิจร้านอาหาร แม้ขนาดไม่ใหญ่
มาก แต่มีโอกาสเติบโตภายหลังได้ฐานทุนใหญ่อย่าง CENTEL คง
แนะนา ซื้อ คาดผลประกอบการทยอยฟื้นตัว และ Turn around เป็น
กาไรในปี 2565
วานนี ้ CENTEL แจ้งเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัท เอสทีเอ็น เรสเตอรองต์ จากัด (STN) ในสัดส่วน
85% ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท (เทียบเท่า
0.6% ของสินทรัพย์) โดยบริษัทฯ ดังกล่าวถูกจัดตัง้ ใหม่ เพื่อเตรียมถูกควบรวม ฝ่ ายวิจยั
มองว่า เป็ นวิถีปกติของธุรกิ จที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจะขายให้
บริษัทที่ จดทะเบียน เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ ที่คงค้างอยู่ ไม่ส่งผลผูกพันมาถึงผูซ้ ือ้ ธุรกิจ
(เช่น ภาระหนี)้ ทัง้ นี ้ บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจร้านส้มตานัว ปั จจุบนั มี 6 สาขา ที่
สยามเซ็นเตอร์, สยามสแควร์, เซ็นทรัลแอมบาส ซี, เมกา บางนา และเซ็นทรัล ลาดพร้าว
แม้อาจยังไม่เห็นผลต่อประมาณการปี 2564 จากมูลค่าเงินลงทุนที่แทบไม่มีนยั ฯ เมื่อ
เทียบกับขนาดสินทรัพย์ ตามข้างต้น แต่ภายหลังได้ฐานทุนใหญ่อย่าง CENTEL เข้ามา
เสริม ช่วยเปิ ดโอกาสในการขยายสาขาร้านส้มตานัว มากขึน้ รวมถึงทาให้พอร์ตธุรกิจ
ร้านอาหารของ CENTEL กระจายตัวครบทัง้ อาหารไทย, อาหารอีสานพืน้ บ้าน, อาหาร
ญี่ปน,
ุ่ อาหารกลุม่ ไก่ทอด (KFC) ที่ยงั ได้รบั ความนิยมต่อเนื่อง และร้านกาแฟ อย่าง คา
เฟ่ อเมซอน จากการจับมือเป็ นพันธมิตรกับ OR เพื่อขยายสาขาในเวียดนาม หลัง ณ สิน้
ปี 2563 มีการเปิ ดร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเวียดนามไปแล้ว 4 สาขา
อิง DCF (WACC 7.3%, Terminal Growth Rate 2%) ให้ FV ปี 2564 ที่ 40 บาท แม้กลุม่
โรงแรมยังเป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบในปี 2564 ต่างกับ Sector อื่นที่เริ่มฟื ้ นตัว ทาให้
แนวโน้มปี 2565 ของ CENTEL ที่ Turn Around เป็ นกาไรจะเห็นการฟื ้ นตัวเด่นเมื่อเทียบ
กับ Sector อื่นในตลาดที่ทิศทางกาไรอาจไม่ได้เติบโตมากนัก หลังฐานกาไร Sector อื่น
เริ่มกลับสูส่ ภาวะปกติ แม้ราคาหุน้ ดูเหมือนจะเท่าช่วงก่อน COVID-19 แต่ปี 2562 กาไร
ของบริษัทฯ เป็ นขาลง เพราะการปิ ดปรับปรุ งโรงแรมใหญ่ สะท้อนจากราคาหุน้ จาก 45
บาทตอนต้นปี ลงมาที่ 25 บาท ณ สิน้ ปี 2562 ตรงข้ามกับครัง้ นีท้ ี่ช่วง COVID-19 ได้
Renovate โรงแรมตามแผน พร้อมกลับมา Outperform กลุม่ ฯ คงแนะนา ซือ้
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่วา่ ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทาขึน้ โดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีน้ า หรือเสนอแนะให้ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ า่ น ไม่วา่ จะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ า่ น โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่วา่ กรณีใด
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ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ
1. การเปิ ด รับ นัก ท่องเที่ ยวต่างชาติมาไทย ยัง มี ค วามไม่แ น่นอน อาจส่ง ผลต่อ
ประมาณการปี 2564 โดยหากไม่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยตลอดปี 2564
คาดผลขาดทุนปกติปี 2564 จะมากกว่าปี 2563 และผลขาดทุนจะเพิ่มจากที่
คาดไว้ 1.355 พันล้านบาท แต่ไม่น่าเกิน 2 พันล้านบาท (งวด 2Q63 ที่มีการปิ ด
โรงแรมและห้ามรับประทานอาหารในร้านมีผลขาดทุนปกติ 532 ล้านบาท)
2. การเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ Digital ทาให้ธุรกิจโรงแรมเผชิญการแข่งขันมากขึน้ จากการ
ปล่อยเช่าห้องพักรายวันจาก Air bnb อาจเป็ นเหตุให้รายได้และสมมติฐาน
เปลีย่ นไปอย่างมีนยั สาคัญ
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