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บทสรุปของผู้บริหาร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึน้ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศได้มีการประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสัง่ให้มีการปิดสถาน
ประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจโลกและมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทและหลายกิจการในวงกว้าง โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 
บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 82 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิรวมส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 78 ล้านบาท จากที่รายงานในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ ก าไร 1 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามล าดับ  
สาเหตุหลกัเกิดจากผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมที่ลดลงอย่างมากจากผลกระทบโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19  

แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นเหตุสุดวิสยัดังกล่าวข้างต้น บริษัท
ได้พยายามรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง และดูแลสถานะการเงินของบริษัท เช่น การจัดการ
ต้นทุนคงที่และแปรผนัต่างๆ การดูแลสภาพคล่อง รวมถึงมาตรการที่มีผลกระทบกับพนักงาน และการปรับแผนธุรกิจระยะ
สัน้เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ส าหรับแผนธุรกิจระยะยาว บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินแผนกลยุทธ์ที่ส าคญัส าหรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” อย่างต่อเนื่อง 

 

 
  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2563

ไตรมาส 

1/2562
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 875 1,171 -296 -25.3%
ธุรกิจการศกึษา 108 118 -10 -8.5%
ธุรกิจอาหาร 116 90 26 28.9%
อ่ืนๆ 163 46 117 254.3%
รวมรายได้ 1,262 1,425 -163 -11.4%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้และคา่เสื่อมราคา 241 222 19 8.6%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ 39 107 -68 -63.6%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -82 1 -83 -8300.0%
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 4 49 -44 -91.0%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -78 50 -127 -256.2%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) -0.097 0.001 -0.098 -9948.0%
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พัฒนาการท่ีส าคัญในไตรมาส  

ในวันที่ 21 มกราคม 2563  บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมแห่งหนึ่ง ได้ลงนามใน
สัญญาซือ้ขายหุ้นเพื่อเข้าซือ้หุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในเดอะเคเทอเรอร์ส จอยท์ สต็อค คอมพานี บริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ประเทศเวียดนาม การลงทุนครัง้นีม้ีเงื่อนไขบังคับที่ผู้ขายต้องปฏิบติัก่อนการเข้าซือ้
ตามที่ก าหนดในสัญญาซือ้ขายหุ้น และการลงทุนครัง้นีไ้ด้แบ่งการซือ้ขายเป็น 3 ครัง้และจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อบรรลุ
เงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้นดังกล่าว มลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ในบริษัทย่อยแห่งใหม่นีป้ระมาณ 3.9 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 117 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยแห่งนีจ้ะเข้าลงทุนครัง้แรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
จ านวนร้อยละ 51 เป็นเงินประมาณ 2.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 61.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดงักล่าว เล่ือนก าหนดการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่นี ้

ในวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษัทได้ลงนามในสัญญาการลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation เพื่อร่วม
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อที่พักอาศัยในประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี ้บริษัทจะ
จดัตัง้บริษัทย่อยใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ชื่อ Dusit Philippines Corporation และถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมต้นประมาณ 0.352 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10.91 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะด าเนินการจัดตัง้บริษัทย่อย
ใหม่นีแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 การเข้าร่วมลงทุนครัง้นีม้ีเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในสัญญา 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดงักล่าว อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดตัง้ ซึ่งยงัไม่แล้วเสร็จ จึงยงัไม่มี
การเรียกช าระเงินค่าหุ้น 

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  Dusit Thani Philippines, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมแห่งหนึ่ง ได้ลงนามในสัญญาซือ้
ขายหุ้ นเพื่อที่จะขายหุ้ นที่ลงทุนทัง้หมดใน Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม 
ให้กับบุคคลภายนอก ในราคา 359,999,700 เปโซ หรือประมาณ 219.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563 คู่สญัญาตกลงเล่ือนรายการซือ้ขายออกไป เป็นเหตุให้รายการซือ้ขายดงักล่าว ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ จ านวน 233 ห้อง 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครัง้แรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ส่งผลให้มีการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,262 ล้านบาท ลดลง 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  11.4 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 69.3 รายได้จากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.6 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 9.2 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 12.9 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 875 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.3 สาเหตุหลักมาจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งมี

ผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวม อย่างไรก็ดีบริษัทมีได้รายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้จากการเปิดโรงแรม

ดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 
ธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ เพ่ือการเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง 775 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ  28.6 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดย 

- โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศจีนตัง้แต่ต้นปี 2563 ท าให้ลูกค้าจากประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้า
หลกัของบริษัทลดลงอย่างมาก  อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ ซึ่ง
เปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2562  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2563

ไตรมาส 

1/2562

ไตรมาส 

1/2563

ไตรมาส 

1/2562
ธุรกิจโรงแรม 875 1,171 -296 -25.3% 198 245 -47 -19.2%
ธุรกิจการศกึษา 108 118 -10 -8.5% 22 23 -1 -4.3%
ธุรกิจอาหาร 116 90 26 28.9% 23 15 8 53.3%
อ่ืนๆ 163 46 117 254.3% -2 -61 59 96.7%
รวม 1,262 1,425 -163 -11.4% 241 222 19 8.6%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ไตรมาส 

1/2563

ไตรมาส 

1/2562
เปล่ียนแปลง

อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 58.5% 84.6% -30.8%
คา่ห้องเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 4,467 4,357 2.5%
รายได้เฉลี่ยตอ่ห้อง (บาทตอ่คืน) 2,615 3,688 -29.1%
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- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการอตัราการเข้า
พกัที่ลดลงจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แต่ช่วงต้นปีนีข้องกลุ่มประเทศในโซนเอเซีย เช่น จีน 
เกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน  104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากอตัราการเข้าพักที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 
Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 4 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 350.1 จากการลดลงของอตัราการเข้าพักของ
โรงแรมในประเทศจีนที่ Dusit Fudu รับจ้างบริหาร เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนตัง้แต่ต้นปี 
2563 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.2 เนื่องจากรายได้ที่
ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ประกอบกับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัในไตรมาส 2 ปี 2562 แม้ว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อ 
EBITDA จากการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่าจ านวน 155 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
61.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง
สญัญาเช่าจ านวน 84 ล้านบาทมาใช้เป็นครัง้แรก  

ธุรกิจการศึกษา 

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศึกษา 108 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น
ผลจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc สูงขึน้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้ และรายได้ของวิทยาลยัดุสิตธานีที่ลดลงจากหลกัสตูรระยะสัน้ที่ลดลงจาการเล่ือนตารางเวลาการอบรมออกไปจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสนี ้22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
จากการลดลงของรายได้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามวิทยาลัยดุสิตธานีได้มีการบริหารจัดการในการลดค่าใช้จ่ายบริหาร
บางส่วนลงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น ค่าที่ปรึกษาและค่าสาธารณูปโภค ประกอบกับผลกระทบเชิงบวกต่อEBITDA 
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่าจ านวน 1.6 ล้านบาท 

  



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  
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ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 116 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.9 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจอาหารมีรายได้เติบโตขึน้และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น ร้อยละ 9.2 แม้ว่าบริษัท
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลกัจากรายได้ที่เพิ่มขีน้ดังกล่าวและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดขึน้ในปีก่อน 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่น 163 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 117 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ
หลกัเกิดจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ผลจากส่วนแบ่งผลก าไรจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี และการเปิดให้บริการร้านอาหาร “บ้านดุสิตธานี” ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปลายไตรมาส 3 ปี 
2562  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 EBITDA จากธุรกิจอื่นแสดงผลขาดทุน 2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 96.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่นตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับผลกระทบเชิงบวกต่อEBITDA จากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่าจ านวน 12 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากการ
เปิดให้บริการร้านอาหาร “บ้านดุสิตธานี” และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาในโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เป็นต้น 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ 241 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ
เพิ่มขึน้ของ EBITDA ในธุรกิจอาหาร และธุรกิจอื่น ตามที่กล่าวข้างต้น และผลกระทบเชิงบวกจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 108 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 323.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาปฏิบติัใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 75 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสทุธิรวมส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 256.2 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หกักลบกับผลกระทบเชิงบวกจากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 จ านวน 2 ล้านบาทจากการมาปฏิบติัใช้เป็นครัง้แรก  



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
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ส าหรับก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวนน้อยกว่าก าไรสทุธิเนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้เกิดจากผลประกอบการ

ของบริษัทที่กลุ่มบริษัทลงทุนคู่กับคู่ค้า 

 
 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 21,643 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,406 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมปีก่อน 

• สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 881 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อ
การลงทุนเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การจ่ายเงินลดทุนของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ การขายเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และการเปล่ียนประเภทจากค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 8,287 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 7 ,724 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย 

หนีส้ิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 16,468 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนีสิ้นรวมปีก่อน 

• หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 495 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการชั่วคราว (Bridging finance) และ
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาปฏิบติัใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 233 ล้านบาท 



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
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• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 7,641 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาปฏิบติัใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 7,527 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 5,175 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนของผู้ถือหุ้ นปีก่อน ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 4,454 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
จ านวน 721 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,281 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 403 ล้านบาท 
(ก่อนก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 83 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 2,600 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
บริษัทมีเงินสดรับสทุธิ 190 ล้านบาท  

• จากกิจกรรมจัดหาเงิน ประกอบด้วยรายการหลักจากเงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,238 ล้านบาท หักด้วยเงิน
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,930 ล้านบาท เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 130 ล้านบาท เงินจ่ายช าระเงินกู้ยืม
ระยะยาว 29 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้จ่าย 35 ล้านบาท และจ่ายช าระหนีสิ้นสญัญาเช่า 185 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใช้ไปสทุธิ 593 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลกัจาก 

• จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 127 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ หักกลบ
กับเงินสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ 

• จากกิจกรรมลงทุน จ านวน 466 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสทุธิของเงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินลดทุนของบริษัทย่อยใน
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 432 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อยช่ือ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด 
จ านวน 146 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 289 ล้านบาท เงินสด
รับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นสทุธิ จ านวน 415 ล้านบาท จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 ล้านบาท 
และเงินสดรับจากลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม 17 ล้านบาท  

  



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
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หน่วย: ล้านบาท
31 มี.ค.

 2563

% สินทรัพย์รวม 31 ธ.ค.

 2562

% สินทรัพย์รวม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2,281 10.5% 2,600 18.3% -12.3%
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 518 2.4% 933 6.6% -44.5%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,408 6.5% 1,465 10.3% -3.9%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 200 0.9% 290 2.0% -31.0%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,407 20.4% 5,288 37.1% -16.7%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,846 8.5% 1,814 12.7% 1.8%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,738 17.3% 3,475 24.4% 7.6%
คา่เชา่ที่ดินและอาคารจา่ยล่วงหน้า -                         0.0% 1,381 9.7% -100.0%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9,210 42.6% -                         0.0% -
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,442 11.3% 2,279 16.0% 7.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,236 79.6% 8,949 62.9% 92.6%

รวมสินทรัพย์ 21,643 100.0% 14,237 100.0% 52.0%

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,070 9.6% 1,762 12.4% 17.5%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,227 5.7% 1,380 9.7% -11.1%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 102 0.5% 96 0.7% 6.3%
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 845 3.9% 511 3.6% 65.4%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,244 19.6% 3,749 26.3% 13.2%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,730 8.0% 1,602 11.3% 8.0%
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,527 34.8% -                         0.0% -
หุ้นกู้ 999 4.6% 998                        7.0% 100.0%
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 502 2.3% 508 3.6% -1.2%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,466 6.8% 1,475 10.4% -0.6%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,224 56.5% 4,583 32.2% 166.7%

รวมหนีสิ้น 16,468 76.1% 8,332 58.5% 97.6%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,454 20.6% 4,726 33.2% -5.8%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 721 3.3% 1,179 8.3% -38.8%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,175 23.9% 5,905 41.5% -12.4%
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ในปี 2563 บริษัทมีอัตราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือมราคา ดีขึน้จากผลกระทบของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครัง้แรกถึงถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของเชือ้  
COVID-19  
 
อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มมาอยู่ที่ 2.84 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครัง้แรก อัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่ม
มาอยู่ที่ 1.10 เท่าแต่ยงัอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 1.50 เท่าและต ่ากว่าข้อก าหนดหุ้นกู้ที่ไม่เกิน 1.75 
เท่า และภาระหนีสิ้นดงักล่าวเป็นการจดัหาเงินเพื่อใช้ในโครงการลงทุนเพื่อพฒันาธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 
 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 

(ไมร่วม TFRS 16)
31 มี.ค. 62

อตัราก าไรขัน้ต้น 35.6% 26.3% 36.0%
อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคา 19.1% 5.8% 15.6%
อตัราก าไรสทุธิ -6.5% -6.7% 0.1%

ความมีประสิทธิภาพ 31 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 31 มี.ค. 62
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น 5.0% 5.0% 1.2%
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม 5.0% 5.9% 2.5%

สภาพคล่อง 31 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 61
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.04 1.10 1.06

นโยบายทางการเงนิ 31 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 61
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.84 1.10 0.56
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.21 0.47 0.20
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่) 3.70 1.96 1.22

31 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 31 มี.ค. 62
อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** 0.36 -1.03 4.22

** ค ำนวณจำกก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเงินได/้ดอกเบี้ยจ่ำย
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แนวโน้มในปี 2563 

นอกจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงแล้ว การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  World Tourism Organization ประเมินเบือ้งต้นว่า
ในปี 2563 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงถึงร้อยละ 20-30 มาอยู่ที่ระดับ 1,020-1,170 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 
2562 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว 1,460 ล้านคน  ส าหรับประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานตัวเลข
นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี  2563 ที่ 6.7 ล้านคน ลดลงถึงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยนกัท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มี
จ านวนลดลงถึงร้อยละ 60  จ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากและการยกเลิกการจองห้องพักส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นีบ้ริษัทได้ปรับการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจโรงแรม:  

• ในช่วงต้นเดือนเมษายน หยุดให้บริการโรงแรมในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของเป็นการชัว่คราว 
รวม  7 แห่ง (โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานี ภูเก็ต หยุดให้การบริการทนัทีตามค าสั่งของ
จงัหวดั ส่วนอีก 5 แห่ง เป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด COVID-19 ได้แก่ 
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ หยุดการรับจอง ยุติการรับลกูค้าใหม่ทนัที) 

• ธุรกิจโรงแรมที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของในต่างประเทศ บริษัทพิจารณาด า เนินการตาม
สถานการณ์ กฎหมาย และค าสัง่ของหน่วยราชการในประเทศนัน้ โดยโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ได้ปิด
ท าการชัว่คราวตามมาตรการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ และโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ได้ปิดท าการชัว่คราว
เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์ห้ามบุคคลเดินทางเข้าประเทศ 

• โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร สิทธิในการตดัสินใจจะเป็นของเจ้าของโรงแรมที่บริษัทรับบริหาร  
• เล่ือนแผนการเปิดโรงแรมออกไป โดยให้ทีมงานเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดโรงแรมตาม

สถานการณ์ COVID-19 ของแต่ละประเทศ 
• เร่งด าเนินการปรับปรุงสถานที่และเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับลกูค้า 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่จ านวนผู้ติดเชือ้ใหม่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง  ขณะที่จ านวนผู้ติดเชือ้ใน
ต่างประเทศยังมีอยู่จ านวนมาก ท าให้บริษัทคาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะแรกในช่วง 6 เดือนจากนีจ้ะเป็นการท่องเที่ยวของคนในประเทศ บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การตลาด โดยจัด
แคมเปญและโปรโมชั่นมุ่งเน้นตลาดในประเทศมากขึน้   ส าหรับระยะที่สอง คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2563 หรือต้นปี 
2564 ที่จะเร่ิมเห็นจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยคาดว่าจะมาจากประเทศที่อยู่ใกล้ๆ และ
ฟืน้ตวัจาก COVID-19 ได้เร็ว เช่น ประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับระยะสดุท้าย คาดว่าจะเกิดขึน้ประมาณกลาง
ปี 2564 ที่จะได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาจากประเทศที่ไกลออกไป เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ส าหรับ
แผนการเปิดโรงแรมอีกครัง้ บริษัทจะทยอยด าเนินการตามสถานการณ์และมาตราการของภาครัฐในแต่ละพืน้ที่ เช่น บาง
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โรงแรมอาจเปิดในส่วนของร้านอาหารก่อน บางโรงแรมที่อยู่ในบริเวณที่มีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดด าเนินการได้หรือไม่มี
การขอความร่วมมือให้ปิด ทางบริษัทก็พร้อมเปิดให้บริการทนัที 

ธุรกิจการศึกษา: บริษัทมีการด าเนินการดงันี ้

• ในปลายเดือนมีนาคม บริษัทได้ปิดวิทยาลัยดุสิตธานีและเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตามค าสั่งของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะกลับมาเปิดด าเนินการในต้นเดือนกรกฏาคมตามนโยบายของรัฐบาล 
ในช่วงที่ปิดวิทยาลยัดุสิตธานี ได้จดัให้มกีารเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน  ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
เร่งด าเนินการปรับหลักสูตรระยะสัน้ที่เก่ียวข้องกับการ Upskill และ Reskill ให้เป็นระบบ Online 
Learning ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดที่มากขึน้  ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนเข้า
กับการบริหารโรงแรม (Education-hotel integration) นัน้ ได้เร่ิมด าเนินการตัง้แต่เดือนมกราคม โดย
ปรับรูปแบบการเรียนแบบใหม่ เรียนทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ ฝึกปฏิบติัเบือ้งต้นที่วิทยาลัย และเรียน
ปฏิบติัจริงที่โรงแรม 

• การปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dusit Thani Philippines, Inc. (DTPI) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอด าเนินการขายหุ้น Dusit 
Hospitality Education Philippines (DHMC) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนการโรงแรม Dusit Hospitality 
Management College ในประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DHMC  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์:  

• โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการรือ้ถอนอาคารโรงแรมและอาคารรอง ตลอดจนได้เร่ิมตอกเข็มตามแผนงาน ซึ่งการรือ้ถอน
อาคารและงานตอกเข็มคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2563 ตามล าดับ 
ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนที่จะเร่ิมเปิดขายอาคารที่พักอาศยั (Residence) ในช่วงกลางปี 2563 โดยปัจจุบันได้
ด าเนินการก่อสร้างห้องตัวอย่างและส านักงานขาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  ส าหรับ
ก าหนดการแล้วเสร็จของโครงการยงัคงเหมือนเดิม  

• โครงการพฒันาคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์ “เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดุสิต” 
ได้เล่ือนแผนการขาย Pre-sale ออกไปเนื่องจากอุปสงค์ในตลาดที่ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ลง และผลกระทบจาก COVID-19 

• โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมและโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการร่วมทุนกับ Metro 
Pacific Investments Corporation (MPIC) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ย่อยและบริษัทในเครือที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากสถานที่ราชการปิดชั่วคราวจาก COVID-19  

ธุรกิจอาหาร:  

• ธุรกิจการให้บริการจัดการอาหาร (Catering) แก่โรงเรียนนานาชาติ Epicure Catering (ECC) 
หยุดให้บริการตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ (ในประเทศเวียดนาม) และเดือนมีนาคม (ในประเทศไทยและ



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563  
 

P a g e  | 12 

กัมพูชา) ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะกลับมาเปิด
ให้บริการได้ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เนื่องจากภาคเรียนต่างจากโรงเรียนสามัญในประเทศไทย ใน
ส่วนของโรงเรียนในประเทศเวียดนามได้เร่ิมทยอยเปิดอีกครัง้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ส าหรับ
ความคืบหน้าของการลงทุนใน The Caterers Joint Stock Company (Caterers) ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจ
ให้บริการจัดการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ประเทศเวียดนามนัน้ ปัจจุบัน ECC อยู่ระหว่างเจรจา
โครงสร้างการลงทุนใหม่เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการส าเร็จประมาณ
ไตรมาส 3 ปี 2563 

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Kauai” (คา-วา-อิ) ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท ดุสิต 
เรียล ฟู้ดส์ จ ากัด ได้หยุดให้บริการชั่วคราวตัง้แต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากสถานที่ตัง้ของ
ร้านอาหารอยู่ในฟิตเนส (เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ 101) ถูกสั่งปิดตามค าสั่งของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกัน
การระบาดของ COVID-19  ต่อมาในปลายเดือนเมษายน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เป็นการให้บริการใน
รูปแบบ Delivery  ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจ โดยเล่ือนแผนการเปิดจุดขาย
ในปีนีอ้อกไปก่อน  

• ธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ “ของไทย” ได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 โดยโรงงานผลิตสินค้าปิดตัวลงชัว่คราว และธุรกิจร้านอาหารประเภท White table cloth restaurant 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้าเปิดให้บริการเฉพาะการซือ้กลบับ้าน (Take away 
only) ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนแผนธุรกิจ 

• ร้านอาหาร “บ้านดุสิตธานี” ปรับรูปแบบให้บริการในลักษณะ Delivery เท่านัน้ 

ทัง้นีต้ัง้แต่ต้นปี 2563 บริษัทได้เร่ิมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานผ่าน
โครงการ Organizational Transformation โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  (Group CEO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
ต าแหน่ง Chief Transformation Officer โดยมี Technology Transformation Leader และ Business Transformation 
Leader เป็นแกนหลกัในการปฏิรูปองค์กร ซึ่งจะมุ่งเน้นถึง (1) การสร้างความเป็นเลิศในธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง (Disruption) (2) การเพิ่มมลูค่าในการให้บริการกับลูกค้าและ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อความ
ยัง่ยืนผ่านการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าเร็จและผลงาน (Performance based culture)  

เมื่อมีการระบาดของ COVID-19 บริษัทได้มุ่งเน้นการบริหารจดัการเพิ่มเติม ดงันี ้
• การบริหารจัดการทางการเงิน ทัง้ในส่วนของงบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด   
- รักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้

ประมาณ 2,800 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้กว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี ้
บริษัทอยู่ระหว่างหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้โครงการ  
(Project finance) ที่บริษัทด าเนินการไปแล้ว  
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- ลดสัดส่วนของต้นทุนคงที่ หลีกเล่ียงค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ลดเงินเดือนผู้บริหารและพนักงาน
บางส่วน ลดชัว่โมงการท างานของพนกังานที่ส านกังานโดยให้พนกังานท างานจากที่บ้าน  

- หารายได้อื่นมาเสริม เช่น การท าธุรกิจ Food Delivery  
- ยังท า Asset Rationalization หรือปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สิน เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่ม

สภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและในระยะยาว  
- บริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  

• ยกมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน ได้แก่ การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Physical distancing)  การรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานและ
ลูกค้า (Safety & Hygiene) และการลดการสัมผัสให้มากที่สุด (Contactless) ในส่วนของร้านอาหาร
และโรงแรม โดยฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจถึง New Normal หรือมาตรฐานใหม่เพื่อตอบสนองการ
ให้บริการที่เปล่ียนแปลงไป  

• เพิ่มแคมเปญส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ  

- Food for Heroes เพื่อให้บริการส าหรับลกูค้าที่มีความประสงค์ในการสนบัสนุนและให้ก าลงัใจกับ
เหล่าฮีโร่ที่ช่วยร่วมต่อสู้ COVID-19  

- DUSIT Care Card เปิดโอกาสให้ผู้สนใจซือ้บตัรก านัลเพื่อเข้าพักโรงแรมดุสิตธานี ในประเทศไทย
ที่ร่วมรายการในราคาพิเศษ โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรก านัลร่วมบริจาคเพื่อ
สนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ  

- โครงการสอนท าอาหารออนไลน์ฟรีของวิทยาลัยดุสิตธานี  
ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนในปี 2563 และปรับลดเป้าหมายการขยายธุรกิจเพื่อส ารอง

เงินไว้ในการด ารงสภาพคล่องของกิจการ โดยตระหนกัถึงผลประโยชน์สูงสดุแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นส าคัญ  
 

 

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกิุจ งามสง่าพงษ์  

ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


