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บทสรุปของผู้บริหาร 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึน้ทัง้ในประเทศไทยและหลายประเทศทัว่
โลกได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรม โดยผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทโดยตรงในไตรมาส 2 ปี 2563 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 453 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน 22 ล้านบาท
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่ส่งผลให้บริษัทต้องหยดุการให้บริการเป็นการชัว่คราวทัง้ในส่วนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจ
อาหาร ทัง้นีต้ัง้แต่ปลายไตรมาส 1 บริษัทได้ด าเนินการปรับแผนธุรกิจ ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และมีมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่าง
เข้มงวด ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยละ 34 ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับ 6 
เดือนแรกปี 2563 บริษัทรายงานผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 535 ล้านบาท เทียบกบัผลขาดทนุ 22 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน  ทัง้นีห้ากไม่นบัรายการพิเศษจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทจะรายงาน
ผลขาดทนุสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2563 และ ส าหรับ 6 เดือนแรก เท่ากบั 406 ล้านบาทและ 488 ล้านบาท ตามล าดบั 

แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกซึง่เป็นเหตสุดุวิสยัดงักล่าวข้างต้น บริษัท
ได้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง และให้ความส าคัญกับสถานะการเงินของบริษัท เช่น การ
บริหารจัดการต้นทุนคงที่และแปรผัน การรักษาสภาพคล่อง รวมถึงมาตรการที่มีผลกระทบกับพนักงานน้อยที่สุด โดย
บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี 2563 ลงร้อยละ 20 เทียบกับปี 2562 ส าหรับในคร่ึงหลงัของปี 2563 บริษัท
คาดว่าแนวโน้มการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะฟืน้ตวัจากคร่ึงแรกของปีจากการทยอยเปิดโรงแรม โรงเรียน และการขยายตวั
ของธุรกิจอาหารภายใต้ Epicure Catering ส าหรับแผนธุรกิจระยะยาว บริษัทยังคงมุ่งมั่นด าเนินแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญ
โดยเฉพาะโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดสิุต เซ็นทรัล พาร์ค” ที่ยงัด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

 
  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2563

ไตรมาส 

2/2562
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

6 เดือน

ปี 2563

6 เดือน

ปี 2562
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 100 813 -713 -87.7% 967 1,984 -1,017 -51.3%
ธุรกิจการศกึษา 57 78 -21 -26.9% 165 195 -30 -15.4%
ธุรกิจอาหาร 17 121 -104 -86.0% 132 212 -80 -37.7%
อ่ืนๆ 250 257 -7 -2.7% 382 304 78 25.7%
รวมรายได้ 424 1,269 -845 -66.6% 1,646 2,695 -1,049 -38.9%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้และคา่เสื่อมราคา -207 149 -356 -238.9% 34 371 -337 -90.8%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -410 33 -443 -1342.4% -371 140 -511 -365.0%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -453 -22 -431 -1959.1% -535 -22 -513 -2331.8%
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) -0.536 -0.026 -0.510 -1926.0% -0.633 -0.026 -0.607 -2291.9%
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พัฒนาการที่ส าคัญในไตรมาส  

ธุรกิจโรงแรม 

ต้นเดือนเมษายน 2563 บริษัทหยุดให้บริการโรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นการ
ชัว่คราว ตามค าสัง่ของภาครัฐรวม 9 แห่ง ส าหรับโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ส่วนใหญ่หยุดให้บริการเช่นกนั โดยบริษัท
ได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของอีกครัง้ (Reopen) ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ Reopen 
โรงแรม 3 แห่ง คือ โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โรงแรมดสิุตธานี พทัยา และโรงแรมดสิุต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทได้เปิดโรงแรมใหม่เพิ่มอีก 1 แห่งภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร คือ โรงแรมดุสิต บีช รีสอร์ท 
กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา และปิดโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร 1 แห่งในประเทศเคนยา ส าหรับธุรกิจรับจ้าง
บริหารวิลล่าระดบัหรู Elite Havens ได้ขยายตลาดไปยงัประเทศอินเดียที่รัฐ Goa และรัฐ Maharashtra 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีจ านวนโรงแรมและวิลล่าภายใต้การบริหารจดัการรวม 333 แห่ง (เป็นโรงแรม 38 แห่ง
และวิลล่า 295 แห่ง) และมีจ านวนห้องพกัรวม 10,293 ห้อง 

ธุรกิจการศึกษา 

ในปลายเดือนมีนาคม วิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ปิดโรงเรียน
ชัว่คราวตามค าสัง่ของกระทรวงศกึษาธิการ 

ธุรกิจอาหาร 

บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด (Epicure Catering) ได้หยุดให้บริการจดัการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติตัง้แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (ในประเทศเวียดนาม) และเดือนมีนาคม (ในประเทศไทยและกัมพูชา) เนื่องจากโรงเรียนต้องปิด
ด าเนินการตามค าสัง่ของภาครัฐ 

Kauai ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ได้หยุดให้บริการชั่วคราวตัง้แต่กลางเดือนมีนาคม 2563 และได้ปรับกลยุทธ์เป็นการ
ให้บริการในรูปแบบ Delivery ในช่วงปลายเดือนเมษายน 

หยดุให้บริการธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ Khong Thai เป็นการชัว่คราว 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2563 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 424 ล้านบาท ลดลง 845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.6 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 23.6 รายได้จากธุรกิจการศกึษาคิดเป็นร้อย
ละ 13.4 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 4.0 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 59.0 

 
ส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,646 ล้านบาท ลดลง 1,049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.9 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคดิเป็นร้อยละ 58.7 รายได้จากธุรกิจการศกึษา
คิดเป็นร้อยละ 10.0 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 8.0 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 23.2 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.7 และส าหรับ 6 เดือนแรก
จ านวน 967 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการปิดให้บริการโรงแรม
ทัง้ในและต่างประเทศอนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
 
ธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง  

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ เพื่อการเปรียบเทียบ 

  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2563

ไตรมาส 

2/2562

ไตรมาส 

2/2563

ไตรมาส 

2/2562
ธุรกิจโรงแรม 100 813 -713 -87.7% -257 44 -301 -684.1%
ธุรกิจการศกึษา 57 78 -21 -26.9% -17 -12 -5 -41.7%
ธุรกิจอาหาร 17 121 -104 -86.0% -26 26 -52 -200.0%
อ่ืนๆ 250 257 -7 -2.7% 93 91 2 2.2%
รวม 424 1,269 -845 -66.6% -207 149 -356 -238.9%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
6 เดือน

ปี 2563

6 เดือน

ปี 2562

6 เดือน

ปี 2563

6 เดือน

ปี 2562
ธุรกิจโรงแรม 967 1,984 -1,017 -51.3% -68 289 -357 -123.5%
ธุรกิจการศกึษา 165 195 -30 -15.4% 5 11 -6 -54.5%
ธุรกิจอาหาร 132 212 -80 -37.7% -3 41 -44 -107.3%
อ่ืนๆ 382 304 78 25.7% 100 30 70 233.3%
รวม 1,646 2,695 -1,049 -38.9% 34 371 -337 -90.8%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ไตรมาส 

2/2563

ไตรมาส 

2/2562
เปล่ียนแปลง

6 เดือน

ปี 2563

6 เดือน

ปี 2562
เปล่ียนแปลง

อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 15.6% 70.2% -77.7% 37.1% 77.5% -52.1%
คา่ห้องเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 2,045 3,257 -37.2% 3,957 3,854 2.7%
รายได้เฉลี่ยตอ่ห้อง (บาทตอ่คืน) 320 2,287 -86.0% 1,468 2,986 -50.9%
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ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.7 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และส าหรับ 6 เดือนแรกมีจ านวน 875 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 89.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลงร้อยละ 52.5 เมื่อเทียบ
กับ 6 เดือนแรกปี 2562 จากการหยดุการให้บริการเป็นการชัว่คราวของโรงแรมที่บริษัทลงทนุเองทัง้ 7 แห่งตัง้แต่
ต้นไตรมาส 2 ปี 2563 และได้เร่ิมกลับมาเปิดบริการในโรงแรม ดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหินและ
โรงแรมดสิุต สวีท ราชด าริ กรุงเทพในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2563  อย่างไรก็ตามใน 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัท
มีรายได้เพิ่มขึน้จากโรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบตัง้แต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2562  

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลงร้อยละ 50.9 เมื่อเทียบ
กับ 6 เดือนแรกปี 2562 จากการปิดประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามค าสัง่ของรัฐบาลของ
แต่ละประเทศ 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน 3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 97.7 และ
ส าหรับ 6 เดือนแรกมีจ านวน 99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจาก
การหยดุให้บริการเป็นการชัว่คราวของโรงแรมที่รับจ้างบริหารจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 
Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 3 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.4 และส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2563 มีส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจ านวน 7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 42.6 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุน
ทางการเงิน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน -257 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 684.1 และส าหรับ 6 เดือน
แรกปี 2563 จ านวน -68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 123.5 สาเหตหุลกัมาจากรายได้ที่ลดลงจากการปิดโรงแรม ประกอบกบัมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการบงัคบั
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) ส าหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือน จ านวน 117 
ล้านบาทและ 272 ล้านบาท ตามล าดบั  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
64.1 และส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 298 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 63.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกั
เนื่องจากผลกระทบจาก TFRS 16 ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรก ส าหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือน จ านวน 83 ล้าน
บาทและ 167 ล้านบาทตามล าดบั 

  



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนปี 2563  
 

P a g e  | 5 

ธุรกิจการศึกษา 

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศกึษา 57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.9 และส าหรับ 6 เดือนแรกจ านวน 165 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากโรงเรียนสอนการประกอบ
อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตที่ปิดท าการชั่วคราวในไตรมาส 2 และรายได้ของวิทยาลัยดุสิตธานีลดลงจากการเล่ือน
ตารางเวลาการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศกึษาส าหรับไตรมาสนี ้-17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.7 และส าหรับ 6 เดือนแรกจ านวน 5 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากรายได้ที่ลดลง แม้ว่าวิทยาลยัดุสิตธานีได้มีการ
บริหารจดัการเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหารบางส่วนลง เช่น ค่าที่ปรึกษาและค่าสาธารณปูโภค และได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อ 
EBITDA จาก TFRS 16 ส าหรับไตรมาสและ 6 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามล าดบั 

ธุรกิจอาหาร 

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 17 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.0 และส าหรับ 
6 เดือนแรกจ านวน 132 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายได้ของ Epicure 
Catering ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถาบนัการศึกษาชัว่คราวตามค าสัง่ของภาครัฐเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน -26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 200.0 และส าหรับ 6 เดือน
แรกจ านวน -3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 107.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากรายได้ที่ลดลงดงักล่าว
ข้างต้น 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่น 250 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 สาเหตหุลกัจากการลดลง
ของรายได้จากดสิุต ฮอลปิตลัลิตี ้เซอร์วิส และเงินปันผลรับ โดยในไตรมาสนีบ้ริษัทบนัทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ
จ านวน 232 ล้านบาทขณะที่บนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวจ านวน 216 ล้านบาทช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับ 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่นจ านวน 382 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.7 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ส่วนแบ่งก าไรจากของบริษัทร่วมโดยวิธี
ส่วนได้เสียจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต์มีโรงแรมเพิ่มขึน้ คือ ดุสิตธานี 
มัลดีฟส์ ในไตรมาส 3 ปี 2562) รายได้จากธุรกิจร้านอาหารบ้านดุสิตธานี (เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2562) และการ
บันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกับก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน 93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการเร่ิมใช้ TFRS 16 จ านวน 11 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่าย
พนกังานจากการปรับโครงสร้างองคร์กรและรายได้อื่นลดลงตามที่กล่าวข้างต้น 
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ส าหรับ 6 เดือนปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 233.3 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่นดงักล่าวข้างต้น ประกอบกับผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการเร่ิม
ใช้ TFRS 16 จ านวน 23 ล้านบาท ขณะทีม่ีค่าใช้จ่ายพนกังานจากการปรับโครงสร้างองคก์ร และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาส าหรับ
โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ -207 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 238.9 และส าหรับ 6 เดือนปี 2563 
จ านวน 34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น 
โดยมีผลกระทบเชิงบวกจาก TFRS 16 จ านวน 134 ล้านบาทและจ านวน 298 ล้านบาท ตามล าดบั 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 245.7 และส าหรับ 6 เดือนแรกปี 
2563 จ านวน 214 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 281.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการบงัคบัใช้ TFRS 16 ตัง้แต่ต้นปี 
2563 จ านวน 75 ล้านบาทและ 150 ล้านบาท ตามล าดบั และดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้
และเงินกู้ยืมระยะยาว 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 453 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1,959.1 และมีขาดทุนสทุธิส าหรับ 6 เดือน
แรกปี 2563 จ านวน 535 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2,331.8% จากช่วงเดียวกนัของปี ซึ่งรวมกบัผลกระทบเชิงลบจากการน า 
TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้จ านวน 19 ล้านบาทและ 14 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 และ 6 เดือนแรกปี 2563 ตามล าดบั  

หากไม่นบัรายการพิเศษจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทจะรายงานผลขาดทุน
สทุธิในไตรมาส 2 ปี 2563 และส าหรับ 6 เดือนแรก เท่ากบั 406 ล้านบาทและ 488 ล้านบาท ตามล าดบั 
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สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 21,030 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,793 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

• สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 2,298 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อการ
ลงทนุเพิ่มขึน้ของอปุกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ดสิุต เซ็นทรัล พาร์ค 
และโรงแรม ASAI Chinatown (เช่าบริหาร) การลดทุนของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และการลดลงของ
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่นจากการขายเงินลงทนุเพื่อค้า 

• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 9,091 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จ านวน 7,507 ล้านบาท 
จากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรก การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากการลงทุน
ในโครงการดสิุต เซ็นทรัล พาร์ค และโรงแรม ASAI Chinatown และการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัท
ย่อย 

หนีส้ิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 16,365 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,033 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

• หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 370 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและการ
ลงทนุในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการชัว่คราว (Bridging finance) หนีสิ้นตามสญัญาเช่าจาก
การน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 231 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เก่ียวกับ
ผลประโยชน์พนกังาน และการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายของบริษัทย่อยจากการเลื่อนก าหนดเวลาการช าระภาษี
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ประจ าปีจากกรมสรรพากร ในขณะที่เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่นลดลงจากการหยุดให้บริการชั่วคราว
ส าหรับกลุ่มธุรกิจ 

• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 7,663 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิ
ใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 7,416 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 4,665 ล้านบาท ลดลง 1,240 บาท หรือร้อยละ 21.0 
เมื่อเปรียบเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 3,973 ล้านบาท และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 692 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการท่ีลดลง การจ่ายเงินปันผล และ
การลดทนุของบริษัทย่อย  

กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 803 ล้านบาท ลดลงสทุธิ 1,857 ล้านบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 60 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 2,600 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใช้ไปสทุธิ 1,857 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลกัจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 345 ล้านบาท เป็นผลสทุธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ หกักลบกับเงิน
สดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้จากผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสุทธิของเงินสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ และจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้าง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” และโรงแรม ASAI Chinatown 1,503 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการ
จ่ายเงินลดทุนของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 432 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อเข้าลงทุนใน Epicure 
Catering เพิ่มจากเดิมจ านวนเงิน 146 ล้านบาท หกักลบกับเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นสทุธิ 
จ านวน 479 ล้านบาท และเงินสดรับจากการลดทนุในบริษัทร่วม 17 ล้านบาท  

• กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 12 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,450 ล้านบาท เงินจ่าย
ช าระหนีสิ้นสญัญาเช่า 289 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 245 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 54 ล้านบาท และเงินจ่าย
ช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 42 ล้านบาท หักด้วยเงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,780 ล้านบาท และเงินรับจากเงิน
กู้ยืมระยะยาว 289 ล้านบาท  
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หน่วย: ล้านบาท
30 มิ.ย.

 2563

% สินทรัพย์รวม 31 ธ.ค.

 2562

% สินทรัพย์รวม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 803 3.8% 2,600 18.3% -69.1%
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 460 2.2% 933 6.6% -50.7%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,377 6.5% 1,387 9.7% -0.7%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 350 1.7% 368 2.6% -4.9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,990 14.2% 5,288 37.1% -43.5%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,802 8.6% 1,814 12.7% -0.7%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,027 19.1% 3,475 24.4% 15.9%
คา่เชา่ที่ดินและอาคารจา่ยล่วงหน้า -                         0.0% 1,381 9.7% -100.0%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,978 42.7% -                         0.0% -
เงินจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 582 2.8% -                         0.0% -
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,651 12.6% 2,279 16.0% 16.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,040 85.8% 8,949 62.9% 101.6%

รวมสินทรัพย์ 21,030 100.0% 14,237 100.0% 47.7%

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,092 9.9% 1,762 12.4% 18.7%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,038 4.9% 1,380 9.7% -24.8%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 104 0.5% 96 0.7% 8.3%
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 231 1.1% -                         0.0% -
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 654 3.1% 511 3.6% 28.0%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,119 19.6% 3,749 26.3% 9.9%

เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,859 8.8% 1,602 11.3% 16.0%
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,416 35.3% -                         0.0% -
หุ้นกู้ 999 4.8% 998                        7.0% 0.1%
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 495 2.4% 508 3.6% -2.6%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,477 7.0% 1,475 10.4% 0.1%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,246 58.2% 4,583 32.2% 167.2%

รวมหนีสิ้น 16,365 77.8% 8,332 58.5% 96.4%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,973 18.9% 4,726 33.2% -15.9%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 692 3.3% 1,179 8.3% -41.3%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,665 22.2% 5,905 41.5% -21.0%
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ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากปีก่อนมาอยู่ที่ 
3.20 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จะเท่ากบั 
1.27 เท่า ทัง้นีห้ากค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามค านิยามข้อก าหนดหุ้นกู้  กล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ไม่
รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม บริษัทยงัด ารงอตัราส่วนตามนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 1.50 
เท่าและยงัต ่ากว่าข้อก าหนดหุ้นกู้ที่ไม่เกิน 1.75 เท่า ส าหรับหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นการจดัหาเงินเพื่อใช้ในโครงการลงทุนเพื่อ
พฒันาธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 
 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63

(ไมร่วม TFRS 16)
30 มิ.ย. 62

อตัราก าไรขัน้ต้น 12.5% 6.2% 31.9%
อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคา 2.0% -12.7% 13.8%
อตัราก าไรสทุธิ -32.5% -32.5% -0.8%

ความมีประสิทธิภาพ 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น -4.4% -2.8% 0.8%
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม 2.4% 2.7% 2.6%

สภาพคล่อง 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.73 0.80 1.41

นโยบายทางการเงนิ 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)* 3.20 1.27 0.94
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)* 2.88 0.95 0.20
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 4.12 2.20 1.76

30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62
อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** -1.92 -6.61 2.50

* ค ำนวณจำกส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
** ค ำนวณจำกก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเงินได/้ดอกเบี้ยจ่ำย
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แนวโน้มในปี 2563 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่โลก การประกาศข้อจ ากดั
ในการเดินทาง การปิดสนามบินและพรมแดนของหลายประเทศทั่วโลกตัง้แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา  ท าให้จ านวน
นกัท่องเที่ยวทัว่โลกลดลงอย่างมาก  ในเดือนพฤษภาคม 2563 World Tourism Organization ได้ปรับประมาณการจ านวน
นกัท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 ใหม่ที่จ านวน 320-640 ล้านคน คิดเป็นอตัราการลดลงถึงร้อยละ 60-80 เมื่อเทียบกับปี 
2562 (ประมาณการเดิมในเดือนมีนาคม คาดว่าจะลดลงร้อยละ 20-30) จากนักท่องเที่ยว 1,460 ล้านคนในปี 2562  
ส าหรับจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในคร่ึงแรกของปี 2563 นัน้ มีจ านวนเพียง 6.7 ล้านคน ลดลง
ร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 ไม่มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยเนื่องจากภาครัฐได้ห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชัว่คราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19  

เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทในคร่ึงแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากการ
ปิดโรงแรมและสถาบนัการศกึษาเป็นการชัว่คราวตามค าสัง่ของภาครัฐ นอกจากนีใ้นส่วนของธุรกิจให้บริการจดัการอาหาร
แก่โรงเรียนนานาชาติก็ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแผนการด าเนินงาน 
แผนการเงิน และแผนการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครัง้นี ้และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้ในระยะ
ยาว   

ทัง้นีห้ากประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีที่รายได้ของบริษัทจะกลบัมาสู่
ระดบัก่อน COVID-19 โดยบริษัทมีมมุมองการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น 3 ระยะด้วยกนั คือ 

ระยะที ่1 : ท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวระยะทางสัน้ๆ แบบส่วน
บคุคลหรือแบบครอบครัว ขบัเคล่ือนด้วยแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ท่องเที่ยวโดย
พักแรมกับโรงแรมที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety and Health 
Administration (SHA) ซึง่ก าหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ระยะที ่2 : ท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก (Small cluster traveling) เป็นการเดินทางที่จ าเป็นจริงๆ การเดินทาง
เพื่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ซึ่งเป็นการจบัคู่เดินทางระหว่างเมืองกับ
เมืองที่ควบคมุการระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ 3 : ผ่อนผันหรืออนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศได้  (Travel ban relief) คาดว่าจะไม่เห็นภาพ
การเดินทางไกลข้ามทวีปไปทั่วโลกอย่างในอดีต แนวโน้มจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคหรือทวีปเดียวกันมากกว่า คาดว่าจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียเติบโตสงูขึน้เนื่องจากเอเชียน่าจะฟืน้ตวัหรือควบคุมการระบาดของโรคโควิดได้ดีกว่า
ประเทศทางแถบอเมริกาหรือยุโรป ในขณะที่ลกัษณะของนกัท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสงูจะ
เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลมากกว่านกัท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ 
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บริษัทคาดว่าแนวโน้มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมหลงั COVID-19 จะเป็นดงันี ้

• การควบรวมกิจการของธุรกิจโรงแรม เนื่องจากความไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทาน 

• ความสมดุลของพอร์ตสินทรัพย์ระหว่างโรงแรมที่ลงทุนเอง โรงแรมเช่าบริหาร โรงแรมภายใต้สญัญา
รับจ้างบริหาร 

• การเพิ่มความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การจบัมือกบัธุรกิจสายการบิน รถเช่า 

• การน ามาตรการใหม่ๆ ด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัมาใช้ 

• เทคโนโลยีจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การให้บริการแบบส่วนบุคคล (Personalization) 
การให้บริการโดยไม่ต้องสมัผสั (Contactless) ระบบการประชมุแบบผสม (Hybrid)  

• การท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ และท่องเที่ยวในชมุชนของแต่ละท้องถิ่น  

• การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพแบบองค์รวม (Holistic wellness tourism) 

ด้วยมุมมองดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม โดยเร่ิมให้บริการ Dusit Care - Stay 

with Confidence ตอบรับวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal เพื่อความสะดวกสบาย ปลอดภยั สร้างความมัน่ใจให้กับลกูค้า 
ได้แก่  Flexible Stays (ลูกค้าสามารถเช็คอินในเวลาที่สะดวก) Safety & Well-being  (มาตรการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย) Local Experience (ให้บริการช้อปปิง้ส่วนตัวโดยร่วมมือกับผู้ ประกอบการในชุมชนของแต่ละท้องถิ่น ) 
Technology (ให้บริการด้วยเทคโนโลยีไร้สัมผัส) และ Dusit Care Kit (ชุดของขวัญเช็คอินประกอบด้วยเจลล้างมือ 
หน้ากาก ทิชชู่เปียก เป็นต้น)  นอกจากนีโ้รงแรมเครือดุสิตในประเทศไทยยงัได้รับการรับรองจาก ททท. ว่าเป็นโรงแรมที่
ท่องเที่ยวได้ปลอดภยัตามมาตรฐาน SHA อีกด้วย 

หลังจากที่ปิดโรงแรมส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวตัง้แต่ต้นเดือนเมษายน 2563  ปัจจุบันบริษัทได้กลับมาเปิด
ให้บริการโรงแรมส่วนใหญ่แล้วโดยได้ทยอยเปิดให้บริการอีกครัง้ (Reopen) ตัง้แต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา เร่ิมจาก
โรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และโรงแรมดุสิตธานี 
หวัหิน และในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ได้ทยอยกลบัมาเปิดโรงแรมภายใต้สญัญารับจ้างบริหาร ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู 
เขาใหญ่ โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่ โรงแรมดุสิตธานี บีช รีสอร์ท กระบี่ และโรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส มาบุญครองเซ็น
เตอร์ ล่าสดุเมื่อต้นเดือนสิงหาคม บริษัทได้กลบัมาเปิดโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ ซึ่ง
เป็นโรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ  

โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ที่ประเทศฟิลิปปินส์ (โรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ) ปัจจุบันเป็นโรงแรมส าหรับ
กักกัน (State Quarantine) ส าหรับโรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภเูก็ต โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ และโรงแรมดสิุตปร๊ินเซส เชียงใหม่ นัน้ มีลกูค้าหลกัเป็นนกัธุรกิจและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ
บริษัทมีแผนการจะกลบัมาเปิดให้บริการในเดือนตลุาคม 2563 

ทางด้านการเปิดโรงแรมใหม่นัน้ในปี 2563 นัน้ บริษัทได้ปรับจ านวนการเปิดโรงแรมใหม่เป็น 5 แห่ง โดย
ปัจจุบนัได้เปิดไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ (เดือนมีนาคม) โรงแรมดุสิต รีสอร์ท กวม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เดือนมิถนุายน) และโรงแรมดสิุตธานี เวลเนส รีสอร์ท ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน (เดือนกรกฎาคม)  
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ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโครงการกับพันธมิตรเพื่อด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Wellness Tourism) ซึ่งเดิมเป็นหน่ึงในแผนงานระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้เร่งด าเนินการในส่วนนีเ้พื่อให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ตามแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวที่จะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

หากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศดีขึน้จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ และประเทศไทยไม่
มีการระบาดของ COVID-19 รอบที่สอง บริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมในคร่ึงหลงัของปี 2563 จะมีแนวโน้มที่ดีขึน้
กว่าคร่ึงแรกของปี โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายเนื่องจากเป็นฤดกูาลท่องเที่ยว  

ส าหรัมุมมองของบริษัทในธุรกิจการศึกษา แม้ว่าในคร่ึงแรกของปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากปิด
สถาบนัการศกึษาตามค าสัง่ของกระทรวงศกึษาธิการทัง้ในส่วนของวิทยาลยัดสิุตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต  บริษัทคาดว่าแนวโน้มของธุรกิจการศกึษาในคร่ึงหลงัของปีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าคร่ึงแรก โดยใน
ส่วนของวิทยาลยัดสิุตธานีได้เร่ิมกลบัมาเปิดด าเนินการในเดือนกรกฏาคมตามนโยบายของรัฐบาล และได้พฒันาการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการพฒันาหลกัสตูรเพื่อการเสริมทกัษะใหม่ (Upskill) และพฒันา
ทักษะที่มีอยู่ (Reskill) เพื่อขยายตลาดทางการศึกษา ไปสู่กลุ่มคนท างาน และกลุ่มคนต้องการเปล่ียนอาชีพ นอกจากนี ้
วิทยาลยัดสิุตธานียงัมีจ านวนนกัศกึษาใหม่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าอีกด้วย  

ส าหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dusit Thani Philippines, Inc. (DTPI) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอด าเนินการขายหุ้น Dusit Hospitality 
Education Philippines (DHMC) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนการโรงแรม Dusit Hospitality Management College ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ DHMC  

ทางด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นัน้ เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่หดตวัและผลกระทบจาก COVID-19 ท า
ให้บริษัทปรับแผนการลงทุนกับ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้(ORI) ในโครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตนั ศรี
ราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดุสิต” และเล่ือนโครงการร่วมทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่อ
พฒันาคอนโดมิเนียมและโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ออกไปเป็นเวลา 1 ปี   ส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
“ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างการเติบโตของรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทในระยะยาวนัน้ ปัจจุบนัได้
ท าการรือ้ถอนอาคารโรงแรมและอาคารรองถึงพืน้ราบแล้ว และได้เร่ิมงานตอกเข็มซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 
2563 ตามแผน  ส าหรับ Sale Gallery และห้องตัวอย่างของอาคารที่พักอาศยั (Residence) จะเปิดตวัในดือนสิงหาคม 
และจะเร่ิมการขาย Residence กบักลุ่มลกูค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี ้หลงัจากนัน้จะท าการตลาดกับลกูค้าใหม่ (จีน 
ฮ่องกง และสิงคโปร์) ซึง่คาดว่าจะเร่ิมมีอปุสงค์ในปีหน้า 

แนวโน้มธุรกิจอาหารในคร่ึงหลังของปีปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนจะมาจากธุรกิจการให้บริการจัดการ
อาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ โดย Epicure Catering หลังจากหยุดให้บริการตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ (ในประเทศ
เวียดนาม) และเดือนมีนาคม (ในประเทศไทยและกมัพูชา) ตามค าสัง่ของภาครัฐ โดยจะกลบัมาเปิดให้บริการได้ในเดือน
สิงหาคมเป็นต้นไป ส าหรับการขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทนุใน The Caterers Joint Stock Company ซึง่เป็นผู้น าในธุรกิจ
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ให้บริการจดัการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่ประเทศเวียดนามนัน้ ปัจจุบนัได้เจรจาโครงสร้างการลงทุนใหม่เรียบร้อยแล้ว
และคาดว่าการเข้าลงทนุจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2563   

ทางด้านธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Kauai” (คา-วา-อ)ิ ยงัคงการให้บริการในรูปแบบ Delivery  
ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร “บ้านดุสิตธานี” ได้กลบัมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วตัง้แต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน
มาหลงัจากปรับรูปแบบการให้บริการเป็น Delivery ในช่วงล็อคดาวน์  ในส่วนของธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อม
ปรุงภายใต้แบรนด์ “Khong Thai” ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนแผนธุรกิจ    

นอกจากการบริหารจดัการด้านธุรกิจแล้ว บริษัทได้ด าเนินการทางด้านการเงินอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็น
ในเร่ืองของการลดสัดส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ การลดเงินเดือนระดบัผู้บริหาร การลดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัการทัว่ไป การเจรจาเล่ือนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากนีไ้ด้ปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับรูปแบบ
ของธุรกิจ (Business model) ในอนาคต การด าเนินการด้าน Organization transformation เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ลดความซ า้ซ้อนของงาน ตลอดจนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ปรับแผนการใช้
ลงทุน และชะลอการลงทุนใหม่ๆ ออกไป เช่น โครงการร่วมทนุกบั ORI  โครงการร่วมทนุกบั MPIC  และแผนการขยาย
ธุรกิจวิลล่าระดบัหรูของ Elite Havens ในประเทศออสเตรเลีย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสัน้ประมาณ 1,260 ลบ.  มีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้ประมาณ 1,250 ลบ. และได้รับการอนุมัติเงินกู้
โครงการ (Project finance) จากสถาบันการเงินในวงเงินประมาณ 1,400 ลบ. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าสัญญากับ
สถาบนัการเงิน ทัง้นีอ้ตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ยงัอยู่ใน
ระดบัไม่เกิน 1.75 เท่าเป็นไปตามข้อก าหนดหุ้นกู้   ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สิน (Asset Rationalization) 
ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รากฐานส าคญั (Foundation) ของบริษัทนัน้ บริษัทจะพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและรองรับสถานการณ์ในปัจจบุนัและในระยะยาว 

  
 

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกุิจ งามสง่าพงษ์  

ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


