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บทสรุปของผู้บริหาร 

ปี 2562 เป็นปีแรกของช่วงที่สองของแผนกลยทุธ์ 9 ปี (2562-2564) “การรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต” (Realizing 
potential) เป็นช่วงเวลาที่รายได้จากการด าเนินงานจะได้รับผลกระทบจากการหยดุให้บริการโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ ซึง่
เป็นรายได้หลกัของบริษัท เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม และในระหว่างปีบริษัทได้ทยอย
ปรับปรุงโรงแรมหลายแห่งที่เปิดให้บริการมานานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั  นอกจากนีภ้าวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง
และเงินบาททีแ่ข็งคา่ขึน้อยา่งมากสง่ผลให้นกัทอ่งเที่ยวเปลีย่นจดุหมายปลายทางไปยงัประเทศอื่น ปัจจยัเหลา่นีก้ดดนัตอ่
ธุรกิจโรงแรมซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัท อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทสามารถรับรู้ศกัยภาพในการเติบโต จาก 2 สว่น
หลกั คือ  

1) รายได้และก าไรที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทได้ลงทุนตัง้แต่ปี 2561 ได้แก่ ธุรกิจบริหาร
จัดการวิลล่าระดับหรู Elite Havens และจากการลงทุนในต้นปี 2562 คือ ธุรกิจให้บริการจัดการอาหาร 
Catering แก่โรงเรียนนานาชาติโดย Epicure Catering (ECC)  

2) จากการรับรู้ผลก าไรจากการขายทรัพย์สินหรือเงินลงทนุ ได้แก่ การขายเงินลงทนุระยะยาวและบนัทึกก าไร
ในไตรมาส 2 ตามแผนที่วางไว้เพื่อลดผลกระทบจากการปิดโรงแรมหลกั การขายโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์ 
เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี (DREIT) และบนัทึกก าไรจากการ
ขายทรัพย์สินในไตรมาส 3  การรับรู้ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในไตรมาส 4 และการรับรู้
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุเพื่อค้าในไตรมาส 4 

การลงทนุของบริษัทในปี 2562 เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ระยะยาว Balance, Diversify และ Expand ที่วางไว้โดย
นอกเหนือจากการลงทนุใน ECC ซึ่งได้รับผลตอบแทนทนัทีแล้ว บริษัทยงัมีการลงทนุในโรงแรมอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม
ดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ และโรงแรม ASAI Chinatown ตลอดจนเปิดร้านอาหารบ้านดสุิตธานี การลงทุนเหลา่นีเ้พื่อ
รักษาแบรนด์ สร้างแบรนด์ และต่อยอดธุรกิจ ซึ่งจะทยอยสร้างผลตอบแทนในอนาคต   ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัท
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยลงทนุร่วมกบั Real Foods (Pty) Ltd. ผู้น าตลาดอาหารเพื่อสขุภาพจากประเทศแอฟริกาใต้ 
เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพในประเทศไทย    ส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท วิมานสริุยา จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยถือหุ้นโดยบริษัทและบมจ.เซ็นทรัลพฒันา ได้เปิดตวัโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดสุติ เซ็นทรัล พาร์ค” 
(Dusit Central Park) ภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok” ตลอดจนการร่วมลงทุนกับ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้เพื่อ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดุสิต ที่จังหวดัชลบุรี เพื่อรองรับโอกาสการ
เติบโตของการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมเพิ่มขึน้ 9 แห่ง ในประเทศฟิลิปปินส์ กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย 
และจีน ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีโรงแรมภายใต้การบริหารจัดการรวมทัง้สิน้ 37 แห่ง (8,363 ห้อง) ส าหรับธุรกิจ
บริหารจดัการวิลลา่ระดบัหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens ได้มีการเพิ่มจ านวนวิลลา่ภายใต้การบริหารจดัการรวมเป็น 270 
แหง่ (1,117 ห้อง) สง่ผลให้บริษัทมีจ านวนห้องพกัภายใต้การบริหารจดัการรวมทัง้สิน้ 9,480 ห้อง ครอบคลมุ 14 ประเทศ 
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ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัทรายงานก าไรสทุธิรวมส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 605 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 72.7 จากปีก่อน โดยมีก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากบั 320 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 
จากปี 2561  โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิรวมส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 266 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 91.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 269 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
126.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

สาเหตหุลกัของผลประกอบการที่ดีขึน้ในไตรมาส 4 และปี 2562 มาจากการรับรู้ผลก าไรจากการขายทรัพย์สิน
หรือเงินลงทุน และมีก าไรที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจที่ลงทุนใหม่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงแม้ผลประกอบการจากธุรกิจ
โรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทจะลดลงเนื่องจากการปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ไปในตอนต้นปี และบริษัทมี
คา่ใช้จ่ายจากการรับพนกังานโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพไว้  โดยในสว่นของพนกังานโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ นัน้ บริษัทได้
กระจายพนกังานไปยงัธุรกิจใหมท่ี่บริษัทได้ขยายการลงทนุตัง้แตต้่นปี ได้แก่ โรงแรมดสุิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ  ธุรกิจจดั
เลีย้งนอกสถานที่ (Dusit Events) ธุรกิจรับท าความสะอาด (Dusit on Demand) และธุรกิจร้านอาหาร “บ้านดสุติธานี” ซึ่ง
เปิดให้บริการอยา่งเต็มรูปแบบในเดือนกนัยายนและได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

 

 

พัฒนาการที่ส าคัญในไตรมาส   

ในวนัที่ 10 ตลุาคม 2562 บริษัทได้ลงทนุสดัสว่นร้อยละ 49 ในบริษัทที่จดัตัง้ใหม่ช่ือบริษัท ดิ ออริจิน้ ดสุิต จ ากดั ซึ่งเป็น
การร่วมค้าระหว่างบริษัทกบั บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้เพื่อก่อสร้างและพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั 
ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดสุติ ในจงัหวดัชลบรีุ  

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ลงทนุเพิ่มใน Dusit Colours Co., Ltd. เป็นร้อยละ 100 จากร้อยละ 51  

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทตดัสนิใจเปลีย่นวตัถปุระสงค์การลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาดจาก
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นหลกัทรัพย์เพื่อค้า 
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ในวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากัด (มหาชน) ออกไป
บางสว่น 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมดสุติธานี เว็ทแลนด์ พาร์ค รีสอร์ท นานจิง ประเทศจีน จ านวน 45 ห้อง 

 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 และประจ าปี 2562 

 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 56.1 รายได้จากธุรกิจ
การศกึษาคิดเป็นร้อยละ 5.7 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 5.1 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 33.1 

 
ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จาก
ธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 61.7 รายได้จากธุรกิจการศกึษาคิดเป็นร้อยละ 6.4 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 6.6 
และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 25.3 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 1,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.3 และส าหรับปี 2562 

บริษัทมีรายได้จ านวน 3,776 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 สาเหตหุลกัมาจากการปิดตวัลงของโรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพ 

เมื่อต้นปี 2562 การปิดปรับปรุงห้องพกับางส่วนของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถกูกดดนัจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกุลอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจโรงแรม
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โดยภาพรวม อย่างไรก็ดีบริษัทมีได้รายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้จากการลงทนุใน Elite Havens ตัง้แต่ปลายไตรมาส 3 ปี 

2561 และการเปิดโรงแรมดสุติ สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 
ธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง  

 
หมายเหต ุ: ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ เพือ่การเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง 897 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.2 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และส าหรับปีมีจ านวน 3,413 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนแบง่เป็น 

- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 32.8 และส าหรับปีลดลงร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปิดตวัของโรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพ  การปิดปรับปรุงห้องพกับางส่วนของ
โรงแรมดสุิตธานี หวัหิน และรายได้ที่ลดลงจากโรงแรมดสุติปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ จากผลกระทบจากการก่อสร้าง
รถไฟฟา้ใต้ดินและการแขง่ขนัทางตลาดที่เพิ่มขึน้   อยา่งไรก็ตามบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากโรงแรมดสุติธานี ลา
กนูา่ ภเูก็ต หลงัจากการปรับปรุงโรงแรมแล้วเสร็จ และจากการเปิดให้บริการโรงแรมดสุติ สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ใน
ไตรมาส 2  

- ในไตรมาส 4 ปี 2562 โรงแรมในตา่งประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 7.8 และส าหรับปีลดลงร้อยละ 1.5  เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้จากการเปิดโรงแรมใหมข่องคู่แขง่ในประเทศฟิลิปปินส์
และสาธารณรัฐมลัดีฟส์ และผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐและ
ฟิลิปปินส์เปโซ ส าหรับปี 2562 มีรายได้ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าเงิน
บาทที่แข็งคา่ขึน้           

 ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน 116 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 และ
ส าหรับปีมีจ านวน 378 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัและการแข็งคา่ของเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกุลอื่น ซึ่งมีผลกระทบตอ่ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจ
โรงแรมโดยภาพรวม อยา่งไรก็ดีบริษัทมีได้รายได้จากธุรกิจบริหารจดัการวิลลา่ระดบัหรูเพิ่มขึน้จากการลงทนุใน Elite 
Havens ตัง้แตป่ลายไตรมาส 3 ปี 2561 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีสว่นแบ่งผลขาดทนุจากเงินลงทนุใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 
Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 4 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 160.2 เนื่องจากคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และ

ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

4/2561
เปล่ียนแปลง ปี 2562 ปี 2561 เปล่ียนแปลง

อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 75.3% 78.8% -4.4% 74.4% 77.4% -3.9%
คา่ห้องเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 3,695 3,816 -3.2% 3,610 3,670 -1.6%
รายได้เฉลี่ยตอ่ห้อง (บาทตอ่คืน) 2,783 3,006 -7.4% 2,685 2,841 -5.5%



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 4 และประจ าปี 2562  
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ส าหรับปี 2562 มีสว่นแบง่ผลขาดทนุจ านวน 15 ล้านบาท ขาดทนุใกล้เคียงกบัปีก่อน จากผลประกอบการที่ดีขึน้ในช่วง
คร่ึงปีแรกของ Dusit Fudu  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58.7 และส าหรับปีมีจ านวน 
460 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.5 สาเหตุหลกัเนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากการปิดตวัของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ การ
ปรับปรุงโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน บางสว่น และผลกระทบจากก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินต่อโรงแรมดสุิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  
ในขณะที่ผลประกอบการของโรงแรมดสุิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น (เร่ิมเปิดด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 
2562) ประกอบกับได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ท าให้โรงแรมทัง้ในและ
ต่างประเทศมี EBITDA ลดลง และมีค่าใช้จ่ายพนกังานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ยงัคงอยู่กับบริษัท ตลอดจนมี
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่เพิ่มขึน้จากการใช้พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัใหมใ่นไตรมาส 2 ปี 2562  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.2 
และส าหรับปี มีจ านวน 337 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากสินทรัพย์ของ
โรงแรม ดสุติธานี กรุงเทพ และโรงแรมอื่นในเครือได้ทยอยบนัทกึคา่เสือ่มราคาเต็มจ านวนแล้ว 

ธุรกิจการศึกษา 

ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศึกษา 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 และส าหรับปี มีจ านวน 390 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงในสว่นแบ่งก าไรจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ 
เนื่องจากมีรายจ่ายสว่นเพิ่มจากคา่เช่าและคา่เสื่อมราคาจากการย้ายสถานท่ีและเพิ่มพืน้ท่ีเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต มีสว่น
แบ่งผลขาดทุนจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc สูงขึน้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้  
นอกจากนีธุ้รกิจการศึกษาปีก่อนหน้ามีรายได้คา่ธรรมเนียมจาก วิทยาลยั Lyceum ในประเทศฟิลิปปินส์ ทัง้นีว้ิทยาลยัดสุติ
ธานีมีรายได้เพิ่มขึน้จากการเพิ่มหลกัสตูรระยะสัน้เพื่อขยายฐานรายได้ และลดผลกระทบจากการแขง่ขนัเนื่องจากประชากร
วยัศกึษาลดลง  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสนี ้25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.9 และส าหรับปี จ านวน 28 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 34.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดงักลา่วข้างต้น 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 86 ล้านบาทและส าหรับปีจ านวน 402 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ 383 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบในทางบวกอย่างตอ่เนื่องจากการเข้าลงทนุ
ในบริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2562 สง่ผลให้ธุรกิจอาหารมีรายได้เติบโตขึน้และมีสดัสว่นรายได้
คิดเป็นร้อยละ 5.1  และร้อยละ 6.6 ของรายได้รวมในไตรมาส 4 และปี 2562 ตามล าดบั 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 66.7 และส าหรับปีเป็นจ านวน 
56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 273.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากการลงทนุดงักลา่วข้างต้น 



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 4 และประจ าปี 2562  
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ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่น 596 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 207.2 และส าหรับปีจ านวน 1,549 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ร้อยละ 212.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวในไตรมาส 2 
ก าไรจากการขายโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์ในไตรมาส 3 ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุใหม ่ก าไรจากการขาย
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุเพื่อค้าในไตรมาส 4 และมีรายได้จากธุรกิจใหมข่องบริษัท ดสุิต ฮอสปิตลัลิตี ้เซอร์วิส
เซส จ ากดั ที่เปิดด าเนินการธุรกิจเมื่อต้นปีนี ้(ธุรกิจจดัเลีย้งนอกสถานที่ (Dusit Events) ธุรกิจรับท าความสะอาด (Dusit 
on Demand)) และเปิดให้บริการร้านอาหาร “บ้านดสุติธานี” อยา่งเต็มรูปแบบในปลายไตรมาส 3  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 EBITDA จากธุรกิจอื่นมีจ านวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 346 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ส าหรับปี มีจ านวน 830 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 783 ล้านบาท จากปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่นตามที่กลา่วข้างต้น แม้วา่
จะมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้  

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัท EBITDA เท่ากับ 472 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.7 และส าหรับปี เท่ากับ 1,374 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของ EBITDA ในธุรกิจอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ตามที่กลา่ว
ข้างต้น 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.4 และส าหรับปีจ านวน 118 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 81.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากดอกเบีย้หุ้นกู้ที่บริษัทออกไปเมื่อปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และ
การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในปี 2562 

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิรวมสว่นของสว่นได้เสยีทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ 266 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91.4 

และส าหรับทัง้ปีจ านวน 605 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 72.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากก าไรจากการขาย

โรงแรมดสุติธานี มลัดีฟส์  ก าไรจากการจดัประเภทเงินลงทนุใหม ่และการขายเงินลงทนุตา่งๆ รวมถงึผลประกอบการจาก

ธุรกิจอาหารท่ีเพิ่มขึน้ตามที่กลา่วไว้ข้างต้น  

ส าหรับก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวนน้อยกวา่ก าไรสทุธิเนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้เกิดจากผลประกอบการ

ของบริษัทท่ีกลุม่บริษัทลงทนุคูก่บัคูค้่า 



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
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สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 14,237 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,664 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมปีก่อน 

 สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 2,671 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์จากการจดัโครงสร้างของโรงแรมดสุติธานี มลัดีฟส ์เงินลงทนุชัว่คราวจากการ
โอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุใหม ่ลกูหนีก้ารค้าและลกูอื่นจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลง 7 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่ลดลงจากการขายโรงแรมดุสิต
ธานี มลัดีฟส ์และการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ หกักลบกบัการเพิ่มขึน้ของคา่เช่าที่ดินและอาคารจ่ายลว่งหน้าจาก
การลงทนุในโรงแรมดสุติ สวีท ราชด าริ กรุงเทพ และธุรกิจร้านอาหาร บ้านดสุติธานี และคา่ความนิยมจากการซือ้บริษัท
ยอ่ย 

 
หนีส้ิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 8,332 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,837 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัหนีส้นิรวม ปีก่อน 

 หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,814 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนและการลงทนุในโครงการตา่งๆ ตามแผนธุรกิจของกลุม่บริษัทเป็นการชัว่คราว (Bridging finance) 

 หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,023 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อลงทนุในโครงการตา่งๆ และช าระคืน
เงินกู้ ระยะสัน้บางสว่น 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 5,905 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนของผู้ ถือหุ้น ปีก่อน ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 4,726 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
จ านวน 1,179 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,600 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 1,488 ล้าน
บาท (หลงัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน) เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 1,112 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
บริษัทมีเงินสดรับสทุธิ 2,328 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 450 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสทุธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ หกักลบ
กบัเงินสดจ่ายส าหรับคา่ใช้จ่ายและภาษีเงินได้ 

 จากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,875 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลกัจากเงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 9,266 
ล้านบาท หกัด้วยเงินจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ 7,676 ล้านบาท เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,197 ล้านบาท 
เงินจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 317 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้จ่าย 114 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 481 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 
บริษัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 779 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลกัจาก 

 เงินสดจ่ายเพื่อซือ้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั จ านวน 471 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทนุ
ในบริษัทร่วมจ านวน 646 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทนุในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดสุติธานี เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1,239 ล้านบาท เงินสดจ่ายคา่เช่า
ที่ดินและอาคารจ่ายลว่งหน้า 773 ล้านบาท ส าหรับโรงแรมดสุิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ บ้านดสุิตธานี เงินสดรับ
จากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,394 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น 216 ล้าน
บาท  
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หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค.

 2562

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2561

% สินทรัพย์รวม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2,600 18.3% 1,112 9.6% 133.8%
เงินลงทนุชัว่คราว 933 6.6% 457 3.9% 104.2%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,465 10.3% 849 7.3% 72.6%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 290 2.0% 199 1.7% 45.7%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,288 37.1% 2,617 22.6% 102.1%

เงินลงทนุเผ่ือขาย - - 473 4.1% -100.0%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,814 12.7% 1,980 17.1% -8.4%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,475 24.4% 4,300 37.2% -19.2%
คา่เชา่ที่ดินและอาคารจา่ยล่วงหน้า 1,381 9.7% 821 7.1% 68.2%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,279 16.0% 1,382 11.9% 64.9%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,949 62.9% 8,956 77.4% -0.1%

รวมสินทรัพย์ 14,237 100.0% 11,573 100.0% 23.0%

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,762 12.4% 167 1.4% 955.1%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,380 9.7% 1,248 10.8% 10.6%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 96 0.7% 241 2.1% -60.2%
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 511 3.6% 279 2.4% 83.2%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,749 26.3% 1,935 16.7% 93.7%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,602 11.3% 601 5.2% 166.6%
หุ้นกู้ 998 7.0% 997 8.6% 0.1%
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 508 3.6% 534 4.6% -4.9%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,475 10.4% 1,428 12.3% 3.3%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,583 32.2% 3,560 30.8% 28.7%

รวมหนีสิ้น 8,332 58.5% 5,495 47.5% 51.6%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,726 33.2% 4,971 43.0% -4.9%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 1,179 8.3% 1,107 9.6% 6.5%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,905 41.5% 6,078 52.5% -2.8%
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ในปี 2562 บริษัทมีอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา ดีขึน้แม้ว่ามีการปิดโรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพ 
เป็นผลจากก าไรจากการขายเงินลงทนุ และโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์ รวมทัง้มีผลประกอบการจากธุรกิจอาหารที่มากขึน้
จากการลงทนุในบริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั  ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทยงัคงแข็งแกร่งแม้ว่าอตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นจะเพิ่มมาอยู่ที่ 0.94 เทา่ แตย่งัอยูภ่ายใต้นโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 
1.50 เทา่และต ่ากวา่ข้อก าหนดหุ้นกู้ที่ไมเ่กิน 1.75 เทา่ และภาระหนีส้ินดงักลา่วเป็นการจดัหาเงินเพื่อใช้ในโครงการลงทนุ
เพื่อพฒันาธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต 
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แนวโน้มในปี 2563 

ปี 2563 จะเป็นปีแห่งความท้าทายอยา่งยิ่งส าหรับบริษัทและธุรกิจการทอ่งเที่ยว จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก ความไม่แนน่อนที่เกิดจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา และแม้จะเห็นว่าเงินบาทเร่ิมอ่อนค่าลงในช่วงระยะสัน้ท่ี
ผ่านมา เงินบาทยงัคงแข็งคา่เมื่อเทียบกบัคา่เฉลี่ยเงินสกลุอื่นๆ ในภมูิภาคอาเซียน นอกจากนีก้ารระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปลายปี 2562 เร่ิมสง่ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ
ตัง้แต่ต้นปี ธุรกิจหลายแห่งเร่ิมได้รับผลกระทบจากการพึ่งพิงห่วงโซธุ่รกิจ (Supply chain) จากประเทศจีน  ปัจจยัเหลา่นี ้
กระทบต่ออตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ภาคการผลิต ตลอดจนอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว เนื่องจากจ านวนนกัทอ่งเที่ยว
ลดลง และการยกเลกิการจองห้องพกัในฤดกูาลทอ่งเที่ยว (High season)  ในเบือ้งต้นบริษัทประเมินวา่อาจจะต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 5-6 เดือนกว่าที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะทยอยพลิกฟื้น โดยคาดว่าน่าจะเร่ิมเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ
ทอ่งเที่ยวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถนุายน สง่ผลให้บริษัทต้องปรับแผนการตลาดของธุรกิจโรงแรม โดย
จดัแคมเปญและโปรโมชัน่มุง่เน้นตลาดในประเทศมากขึน้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึน้  

ในปี 2563 บริษัทได้เร่ิมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานผ่านโครงการ 
Organizational Transformation โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  (Group CEO) เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในต าแหน่ง 
Chief Transformation Officer โดยมี  Technology Transformation Leader และ  Business Transformation Leader 
เป็นแกนหลกัในการปฏิรูปองค์กร ซึ่งจะมุ่งเน้นถึง (1) การสร้างความเป็นเลิศในธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมลูคา่ในการให้บริการกบัลกูค้าและ (3) การเพิ่มประสทิธิภาพขององค์กรเพื่อความ
ยัง่ยืนผา่นการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุง่เน้นความส าเร็จและผลงาน (Performance based culture)  

ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งปรับประมาณการรายได้และงบลงทนุที่เก่ียวข้อง โดยสรุปกลยทุธ์ธุรกิจในปี 2563 ดงันี ้

ธุรกิจโรงแรม: บริษัทเน้นกลยทุธ์ 

 กระจายความเสี่ยงโดยขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สร้างสมดุลของรายได้จากโรงแรมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ได้ก าหนดไว้ โดยในปี 2563 บริษัทวางแผนเพิ่ม
จ านวนห้องพกัประมาณ 2,000 ห้องจากการเปิดโรงแรมใหมใ่นรูปแบบรับบริหารจดัการ (Asset light) จ านวน 9 
แหง่ในตา่งประเทศ และเปิดโรงแรมที่เป็นเจ้าของ 1 แหง่ในประเทศไทย (ASAI Chinatown) นอกจากนีบ้ริษัทยงั
อยูร่ะหวา่งศกึษาโอกาสในการขยายธุรกิจบริหารจดัการวิลลา่ระดบัหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens ในยโุรปและ
ออสเตรเลยี เพื่อลดการพึง่พาจากภมูิภาคใดภมูิภาคหนึง่   

 ปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สินที่มีอยู่ (Asset portfolio rationalization) บริษัทอยูร่ะหวา่งพิจารณาจดัการ
ทรัพย์สินโรงแรมที่มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนน้อยกวา่ผลตอบแทนที่บริษัทต้องการ เพื่อน าเงินมาลงทนุ
ในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่ 
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ธุรกิจการศึกษา: ยงัคงได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการปฏิวตัิการศกึษา
ในยคุดิจิตอล (Education disruption) สง่ผลให้จ านวนนกัศกึษาเข้าใหมม่ีแนวโน้มลดลง  เพื่อความสามารถในการเติบโต
ทางธุรกิจในระยะยาว บริษัทปรับกลยทุธ์ในการบริหารจดัการในปี 2563 ดงันี ้

 ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของนกัศึกษา และตอบโจทย์ความต้องการใน
ตลาดที่เปลีย่นไป  

 เพิ่มการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริหารโรงแรม (Education-hotel integration) ให้มากขึน้ 
 ขยายไปยังกลุ่มตลาดใหม่ โดยการปรับหลกัสตูรการศึกษาภาคพิเศษ (Non-Degree program) เป็นหลกัสตูร

การศึกษาภาคปกติ (Degree program) และเจาะตลาดอาชีวศึกษา ตลอดจนหลกัสตูรก่อนปริญญาตรี (Pre-
degree)  

 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยปัจจุบนั Dusit Thani Philippines, Inc. (DTPI) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างศึกษาการขายหุ้นของ Dusit Hospitality 
Education Philippines (DHMC) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเ รียนการโรงแรม Dusit Hospitality Management 
College ในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการนีม้ีความล่าช้าอยู่พอสมควร บริษัทจึงตดัสินใจลด
ความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนใน DHMC และปรับกลยุทธ์เป็นรับจ้างบริหารแทน ท าให้บริษัทยังรักษาโมเดล 
Education-hotel integration กบัโรงแรมดสุิต ดีท ูเดอะฟอร์ท มะนิลาได้ดงัเดิม เป็นการปรับพอร์ตการลงทนุใน
ประเทศฟิลิปปินส์โดยใช้แนวทาง Asset light แทนการลงทนุ การจดัการดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวทางการปรับ
โครงสร้างธุรกิจการศึกษาของกลุม่ดสุิตในอนาคต และเป็นการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมดสุิตธานี มะนิลา ซึ่ง
สญัญาเช่าจะครบก าหนดในอีก 8.5 ปีข้างหน้าไปในคราวเดียวกนั โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น 
DHMC มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและช าระคืนภาระหนีบ้างสว่นของ DTPI 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: บริษัทยงัคงหาแนวทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ โดยยงัมองการร่วมทนุกบั
พนัธมิตรที่แข็งแกร่งอยู ่โดยที่ 

 โครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการรือ้ถอนอาคารโรงแรมและ
อาคารรอง ตลอดจนได้ท าการตอกเข็มตามแผนงาน ซึ่งการรือ้ถอนอาคารและการตอกเข็มคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ตามแผนในเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2563 ตามล าดับ ทัง้นี บ้ริษัทมีแผนที่จะขายอาคารที่พักอาศัย 
(Residence) หลงัจากก่อสร้างส านกังานขายและห้องชุดตวัอย่างเสร็จในช่วงกลางปี 2563 ส าหรับก าหนดการ
แล้วเสร็จของโครงการยงัคงเหมือนเดิม คือ เปิดโรงแรมในต้นปี 2566 ศนูย์การค้าและอาคารส านกังานในปลายปี 
2566 และอาคารท่ีพกัอาศยัในกลางปี 2567 

 โครงการพฒันาคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์ “เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดุสิต” ได้เลื่อน
แผนการขาย Pre-sale ออกไปเป็นไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงท าให้ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เลือ่นการเปิดตวัโครงการใหมอ่อกไป 

 โอกาสในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้ลง
นามในสญัญาร่วมลงทนุกบั Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่อพฒันาคอนโดมิเนียม 3 แหง่



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 4 และประจ าปี 2562  
 

P a g e  | 13 

และโรงแรม 2 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์   (MPIC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน The Philippine Stock Exchange 
และเป็นผู้พฒันาโครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ในประเทศฟิลปิปินส์ อาทิ โรงไฟฟา้ ทางหลวง การประปา 
และรถไฟรางเบา) 

การร่วมลงทนุกบั MPIC จะช่วยขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมและโรงแรมของบริษัทในประเทศ
ฟิลปิปินส์และช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากอปุสงค์และอปุทานของธุรกิจคอนโดมิเนียมใน
ประเทศฟิลปิปินส์มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ธุรกิจโรงแรมในประเทศฟิลปิปินส์มีโอกาสในการ
เติบโตสงูกวา่ประเทศไทย ซึง่สามารถเห็นได้จากอตัราการเติบโตของรายได้เฉลีย่ตอ่ห้อง (RevPar)  ความร่วมมอื
ทางธุรกิจในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างสม ่าเสมอในอนาคต การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ 
MPIC นอกจากจะเกิดประโยชน์เกือ้หนนุร่วมกนั (Synergy) โดยน าความเช่ียวชาญของทัง้สองฝ่ายมาใช้ในการ
พฒันาโครงการเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทท่ีตอ่เนื่องและมัน่คงในอนาคต  

ธุรกิจอาหาร: ธุรกิจอาหารของบริษัทยงัขยายตวัและมีแผนท่ีจะรับรู้ผลก าไรจากเงินลงทนุ  

 การเติบโตของรายได้ต่อเน่ือง (Recurring revenue) จากธุรกิจการให้บริการจัดการอาหาร (Catering) 
แก่โรงเรียนนานาชาติ ในเดือนมกราคม 2563 Epicure Catering (ECC) ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น The 
Caterers Joint Stock Company (Caterers) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะท าให้ ECC มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในธุรกิจการให้บริการ Catering อาหารแก่
โรงเรียนนานาชาติทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และเป็นเป็นผู้น าในตลาดอาเซียน   

ทัง้นี ้ECC จะเข้าซือ้หุ้ นใน Caterers ทัง้หมด โดยแบ่งการเข้าซือ้หุ้ นออกเป็น ครัง้แรกในสดัส่วนร้อยละ 51 
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 (มูลค่าการลงทุนประมาณ 2.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 61.2 ล้านบาทที่อตัรา
แลกเปลี่ยน 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) และจะซือ้หุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 19 ภายในกลางปี  2564 และซือ้หุ้นที่เหลอื
อีกร้อยละ 30 ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 

 การขยายตัวของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรด์ “Kauai” (คา-วา-อิ) ภายใต้การด าเนินงานของ
บริษัท ดสุิต เรียล ฟู้ดส์ จ ากดั ซึ่งเปิดร้านอาหารเพื่อสขุภาพสาขาแรกที่เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ 101 ในปลายปี 2562 
และมีแผนท่ีจะเปิดจดุขายมากขึน้ในปี 2563  

 การขายเงนิลงทุนบางส่วนใน NR Instant Produce (NRF) ตามแผนการจัดการการลงทุนและโครงสร้าง
สินทรัพย์ของบริษัท (Balance sheet rationalization) เพื่อรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุน ทัง้นีแ้นวโน้มการ
เติบโตทางธุรกิจของ NRF ยังมีทิศทางที่ดีและมีแผนที่จะเติบโตทางธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตามทาง NRF 
ต้องการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นก่อน IPO ผู้ ถือหุ้นเดิมของ NRF จึงต้องการซือ้หุ้นคืนเพื่อน าหุ้นดงักลา่วไปจดัสรร
เพื่อให้มีจ านวน Strategic investors เพิ่มขึน้ หลงัการขายเงินลงทุนใน NRF Dusit Foods ยังเป็น Strategic 
shareholder ใน NRF ด้วยสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 6.382  

 โอกาสในการเติบโตของธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ “ของไทย” บริษัทได้
เร่ิมท าการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปลายปี 2562 และมีแผนท่ีจะสร้างรายได้เพิ่มขึน้ในปี 2563  
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 พัฒนาธุรกิจฟรานไชส์ร้านอาหารนอกโรงแรม ได้แก่ ร้านอาหารเวียดนาม “เธียนดอง” และคอฟฟ่ีชอป 
“Dusit Gourmet” 

 
  
 
_____________________ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
สกิุจ งามสง่าพงษ์  
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 


