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บทสรุปของผู้บริหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 343 ล้านบาท เทียบกับก าไรสุทธิ 73 ล้านบาทในช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัททยอยกลบัมาให้บริการหลงัจากต้องหยุดการให้บริการเป็นการชัว่คราวทัง้ใน
ส่วนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารตัง้แต่ต้นไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการปรับแผนธุรกิจ 
ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และมีมาตรการ
ควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยละ 31 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน     ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 บริษัทรายงานผลขาดทุนสทุธิ 878 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสทุธิ 51 
ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

แม้ว่าผลการด าเนินงานของบริษัทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทเร่ิมแสดงสญัญาณของการฟืน้ตวัในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้เป็น 
643 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 424 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยธุรกิจโรงแรมมีรายได้เพิ่มขึน้จากการทยอย
กลบัมาเปิดโรงแรมและการเพิ่มขึน้ของอตัราการเข้าพกัและรายได้เฉล่ียต่อห้อง ธุรกิจการศึกษาเร่ิมมีแนวโน้มที่ดีขึน้จาก
การกลบัมาเปิดการสอนของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร ในส่วนธุรกิจอาหารมีรายได้เพิ่มขึน้จากการเข้าลงทนุใน The 
Caterers ในประเทศเวียดนามตามแผนการขยายธุรกิจของ Epicure Catering หลงัจากที่ Epicure Catering ได้ชะลอการ
เข้าลงทนุตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 (การลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุ้นท่ีได้ลงนามในเดือนมกราคม 2563 ซึง่
เป็นช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก) นอกจากนี ้EBITDA ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ โดยติดลบ
น้อยลงในไตรมาส 3 ปี 2563 (-53 ล้านบาท) เช่นกนัเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 (-207 ล้านบาท) จากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายซึง่เป็นผลจากการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 เป็นไปตามการปรับแผน
ธุรกิจและโครงสร้างองค์กร  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

3/2562
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

9 เดือน

ปี 2563

9 เดือน

ปี 2562
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 203 794 -591 -74.4% 1,170 2,778 -1,608 -57.9%
ธุรกิจการศกึษา 103 91 12 13.2% 268 286 -18 -6.3%
ธุรกิจอาหาร 112 98 14 14.3% 244 310 -66 -21.3%
อ่ืนๆ 225 638 -413 -64.7% 607 942 -335 -35.6%
รวมรายได้ 643 1,621 -978 -60.3% 2,289 4,316 -2,027 -47.0%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้และคา่เสื่อมราคา -53 531 -584 -110.0% -19 902 -921 -102.1%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -272 415 -687 -165.5% -643 555 -1,198 -215.9%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -343 73 -416 -569.9% -878 51 -929 -1821.6%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) -0.40 0.09 -0.49 -569.3% -1.04 0.06 -1.10 -1836.0%



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
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หมายเหต:ุ ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ เพื่อการเปรียบเทียบ 

พัฒนาการที่ส าคัญในไตรมาส  

ธุรกิจโรงแรม 

บริษัทได้ทยอยกลบัมาเปิดให้บริการโรงแรมที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของอีกครัง้ (Reopen) โดยโรงแรมที่กลบัมาเปิดในเดือน
สิงหาคมมี 2 แห่งคือ  โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  ในเดือนกันยายนอีก 2 แห่งคือ
โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่และโรงแรม ดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต  

บริษัทได้เปิดตวัโรงแรม (Soft opening) “อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” (224 ห้อง) ในกลางเดือนกันยายน โดยมุ่งขยาย
ฐานลกูค้าไปในกลุ่มมิลเลนเนียมที่มีลกัษณะแตกต่างจากฐานลกูค้าเดิม ท าให้สามารถครอบคลมุลกูค้าที่หลากหลายมาก
ขึน้ และยงักระจายเข้าถึงกลุ่มลกูค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง  

นอกจากนีบ้ริษัทได้เปิดโรงแรม (Soft opening) “ดุสิตธานี เวลแนสรีสอร์ท” ที่ซูโจว ประเทศจีน (175 ห้อง) ภายใต้สญัญา
รับจ้างบริหาร ส าหรับธุรกิจบริหารจดัการวิลล่าระดบัหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens ได้มีการเพิ่มจ านวนวิลล่าภายใต้การ
บริหารจดัการรวมเป็น 300 แห่ง (1,207 ห้อง) ส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีจ านวนโรงแรมและวิลล่าภายใต้
การบริหารจดัการรวม 340 แห่ง (เป็นโรงแรม 40 แห่งและวิลล่า 300 แห่ง) และมีจ านวนห้องพกัรวม 10,701 ห้อง 

ธุรกิจการศึกษา 

ในต้นเดือนกรกฎาคม วิทยาลยัดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้กลบัมาเปิดท า
การสอนอีกครัง้ 

  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

2/2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 203 100 103 103.0%
ธุรกิจการศกึษา 103 57 46 80.7%
ธุรกิจอาหาร 112 17 95 558.8%
อ่ืนๆ 225 250 -25 -10.0%
รวมรายได้ 643 424 219 51.7%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้และคา่เสื่อมราคา -53 -207 154 74.4%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -272 -410 138 33.7%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -343 -453 110 24.3%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) -0.40 -0.54 0.13 24.5%

ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

2/2563
เปล่ียนแปลง

อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 29.6% 15.6% 89.1%
คา่ห้องเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 2,018 2,045 -1.3%
รายได้เฉลี่ยตอ่ห้อง (บาทตอ่คืน) 597 320 86.6%



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 3 และ 9 เดือนปี 2563  
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ธุรกิจอาหาร 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้ลงทุนในกลุ่มบริษัท The 
Caterers Co., Ltd. (เดิมชื่อ The Caterers Joint Stock Company) ในอตัราร้อยละ 100 

กลางเดือนสิงหาคม ธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพภายใต้แบรนด์ “Kauai” (คา-วา-อิ) ได้เปิดจดุขายใหม่แบบ Grab&Go ที่คลบั
ของเวอร์จิน้แอ็คทีฟ 3 แห่ง 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2563 

 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 643 ล้านบาท ลดลง 978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 31.6 รายได้จากธุรกิจการศกึษาคิดเป็นร้อย
ละ 16.0 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 17.4 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 35.0 

 
ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 2,289 ล้านบาท ลดลง 2,027 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.0 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคดิเป็นร้อยละ 51.1 รายได้จากธุรกิจการศกึษา
คิดเป็นร้อยละ 11.7 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 10.7 และรายได้จากธุรกิจอื่นคิดเป็นร้อยละ 26.5 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 203 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 74.4 และส าหรับ 9 เดือนแรก
จ านวน 1,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ประกอบกับการปิดประเทศที่ส่งผลกระทบต่อโรงแรมทัง้ในและต่างประเทศอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19   

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

3/2562

ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

3/2562
ธุรกิจโรงแรม 203 794 -591 -74.4% -132 47 -179 -380.9%
ธุรกิจการศกึษา 103 91 12 13.2% 17 -7 24 342.9%
ธุรกิจอาหาร 112 98 14 14.3% 0 10 -10 -100.0%
อ่ืนๆ 225 638 -413 -64.7% 62 481 -419 -87.1%
รวม 643 1,621 -978 -60.3% -53 531 -584 -110.0%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
9 เดือน

ปี 2563

9 เดือน

ปี 2562

9 เดือน

ปี 2563

9 เดือน

ปี 2562
ธุรกิจโรงแรม 1,170 2,778 -1,608 -57.9% -191 336 -527 -156.8%
ธุรกิจการศกึษา 268 286 -18 -6.3% 23 4 19 475.0%
ธุรกิจอาหาร 244 310 -66 -21.3% -4 51 -55 -107.8%
อ่ืนๆ 607 942 -335 -35.6% 153 511 -358 -70.1%
รวม 2,289 4,316 -2,027 -47.0% -19 902 -921 -102.1%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
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ธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง  

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพ และโรงแรมดสิุต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ เพื่อการเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 199 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.6 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และส าหรับ 9 เดือนแรกมีจ านวน 1,074 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 67.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 และลดลงร้อยละ 56.4 เมื่อเทียบ
กบั 9 เดือนแรกปี 2562 ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทได้เร่ิมทยอยกลบัมาเปิดให้บริการของโรงแรมที่บริษัทลงทุน
เอง 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  และโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรี
นครินทร์  โดยโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ได้รับการอนุมตัิจากกระทรวงสาธารณสขุและโรงพยาบาลปิยะ
เวช ให้เปิดเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) ส าหรับผู้ ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศและต้องกักตวัเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ของรัฐบาล 
นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดให้บริการโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ในเดือนกนัยายน  

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 76.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 และลดลงร้อยละ 58.3 เมื่อ
เทียบกับ 9 เดือนแรกปี 2562 โดยโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์กลบัมาเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม หลงัจากการ
ปิดประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามค าสัง่ของรัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน 5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94.3 และ
ส าหรับ 9 เดือนแรกมีจ านวน 104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมา
จากอตัราการเข้าพกัที่ลดลงของโรงแรมที่รับจ้างบริหารเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในไตรมาส 3 ปี 
2563 โรงแรมที่รับจ้างบริหารได้เร่ิมทยอยเปิดให้บริการ  

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 
Ltd. (Dusit Fudu) จ านวน 1 ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากปีก่อนร้อยละ 85.0 และส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 มีส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจ านวน 8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31.6 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุน
ทางการเงิน 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน -132 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 380.9 และส าหรับ 9 เดือน
แรกปี 2563 จ านวน -191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 156.8 สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงจากการปิดโรงแรมชั่วคราว 
ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA 

ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

3/2562
เปล่ียนแปลง

9 เดือน

ปี 2563

9 เดือน

ปี 2562
เปล่ียนแปลง

อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 29.6% 74.3% -60.2% 34.6% 76.3% -54.7%
คา่ห้องเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 2,018 2,410 -16.3% 3,399 3,340 1.8%
รายได้เฉลี่ยตอ่ห้อง (บาทตอ่คืน) 597 1,791 -66.7% 1,175 2,549 -53.9%
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จากการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) ส าหรับไตรมาส 3 และ 9 เดือน 
จ านวน 129 ล้านบาทและ 401 ล้านบาท ตามล าดบั  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
90.7 และส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 462 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 71.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกั
เนื่องจากผลกระทบจาก TFRS 16 ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรก ส าหรับไตรมาส 3 และ 9 เดือน จ านวน 97 ล้าน
บาทและ 264 ล้านบาท ตามล าดบั 

ธุรกิจการศึกษา 

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศึกษา 103 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 13.2 โดยเป็นผลจากส่วนแบ่งก าไรของ
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ที่เพิ่มขึน้จากการกลบัมาเปิดท าการสอนในไตรมาส 3 ปี 2563 
ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากส่วนลดค่าเช่า ในขณะท่ีรายได้ของวิทยาลยัดุสิตธานีลดลงจากการเลื่อนตารางเวลาการ
อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส าหรับ 9 เดือนแรกมีรายได้จากธุรกิจการศกึษา
จ านวน 268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ของ
วิทยาลยัดสิุตธานี 

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศกึษาส าหรับไตรมาสนี ้17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 342.9 และส าหรับ 9 เดือนแรกจ านวน 
23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 475.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากส่วนแบ่งก าไรที่เพิ่มขึน้ และวิทยาลยัดุสิต
ธานีได้มีการบริหารจดัการเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหารบางส่วนลง เช่น ค่าที่ปรึกษาและค่าสาธารณปูโภค และได้รับผลกระทบ
เชิงบวกต่อ EBITDA จาก TFRS 16 ส าหรับไตรมาสและ 9 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 2 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

ธุรกิจอาหาร 

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 สาเหตุ
หลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้กิจการ The Caterers ในประเทศเวียดนามโดย Epicure Catering เมื่อ
กลางเดือนสิงหาคม จ านวน 30 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้ของ Epicure Catering ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศปิดสถาบันการศึกษาชั่วคราวตามค าสั่งของภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษัทไม่
สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  และส าหรับ 9 เดือนแรกจ านวน 244 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.3 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จากรายได้ของ Epicure Catering ที่ลดลงโดยสาเหตเุดียวกนักบัข้างต้น 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารลดลงจ านวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 และส าหรับ 9 เดือน
แรกจ านวน -4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 107.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากรายได้ที่ลดลงดงักล่าว
ข้างต้นในขณะท่ี The Caterers มี EBITDA จ านวน 3 ล้านบาท 
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ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่น 225 ล้านบาท ลดลง 413 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.7 โดยในไตรมาสนี ้
บริษัทบนัทึกก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจ านวน 127 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการจ านวน 30 
ล้านและก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 20 ล้านบาท ในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการรับรู้ก าไรจากการขายโรงแรม
ดสิุตธานี มลัดีฟส ์ให้แก่ DREIT จ านวน 588 ล้านบาท 

ส าหรับ 9 เดือนแรก บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอื่นจ านวน 607 ล้านบาท ลดลง 335 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.6 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากบริษัทบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการจ านวน 262 ล้านบาท ก าไรจากการ
เปล่ียนประเภทเงินลงทุนจ านวน 127 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 75 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั 
ก าไรจากขายโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ให้แก่ DREIT จ านวน 588 ล้านบาทและก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
216 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน 62 ล้านบาท ลดลง 419 ล้านบาทหรือร้อยละ 87.1 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากการลดลงของรายได้ข้างต้นและการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ หกักลบกบั
ผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการเร่ิมใช้ TFRS 16 จ านวน 18 ล้านบาท  

ส าหรับ 9 เดือนปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน 153 ล้านบาท ลดลง 358 ล้านบาทหรือร้อยละ 70.1 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้อื่นดงักล่าวข้างต้น ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่าย
พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาส าหรับโครงการต่างๆ ที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ขณะที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA จากการเร่ิมใช้ TFRS 16 จ านวน 29 ล้านบาท 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากบั -53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 110.0 และส าหรับ 9 เดือนปี 2563 จ านวน 
-19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 102.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น โดยมี
ผลกระทบเชิงบวกจาก TFRS 16 จ านวน 143 ล้านบาทและจ านวน 441 ล้านบาท ตามล าดบั 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 279.9 และส าหรับ 9 เดือนแรกปี 
2563 จ านวน 321 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 280.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการบงัคบัใช้ TFRS 16 ตัง้แต่ต้นปี 
2563 จ านวน 73 ล้านบาทและ 223 ล้านบาท ตามล าดบั และดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้
และเงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงการปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสทุธิในไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 343 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 569.9 และมีขาดทุนสทุธิส าหรับ 9 เดือน
แรกปี 2563 จ านวน 878 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1821.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่รวมกบัผลกระทบเชิงลบจากการ
น า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้จ านวน 19 ล้านบาทและ 32 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 และ 9 เดือนแรกปี 2563 ตามล าดบั  
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หากไม่นบัรายการพิเศษจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทจะรายงานผลขาดทุน
สทุธิในไตรมาส 3 ปี 2563 และส าหรับ 9 เดือนแรก เท่ากบั 327 ล้านบาทและ 815 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 21,047 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,810 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

• สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 2,863 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อการ
ลงทนุเพิ่มขึน้ของอปุกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ดสิุต เซ็นทรัล พาร์ค 
และโรงแรม ASAI Chinatown การลดทนุของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐมลัดีฟส ์และการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงนิ
หมนุเวียนอื่นจากการขายเงินลงทนุเพื่อค้า 

• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 9,673 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จ านวน 8,914 ล้านบาท 
จากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรก การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากการลงทุน
ในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และโรงแรม ASAI Chinatown และการเพิ่มขึน้ของงานปรับปรุงตกแต่งและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย 

หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 16,718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,386 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

• หนีสิ้นหมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1,629 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
การลงทนุในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการชัว่คราว (Bridging finance) หนีสิ้นตามสญัญาเช่า
จากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 235 ล้านบาทและการเปล่ียนประเภทของหุ้นกู้มาเป็นหนีสิ้น
หมนุเวียน 
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• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 6,757 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการน า TFRS 16 มาปฏิบตัิ
ใช้เป็นครัง้แรกจ านวน 7,480 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้หักกลบกับการเปล่ียนประเภทของหุ้นกู้ ไปเป็น
หนีสิ้นหมนุเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 4,329 ล้านบาท ลดลง 1,576 บาท หรือร้อยละ 26.7 
เมื่อเปรียบเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 3,649 ล้านบาท และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 680 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการท่ีลดลง การจ่ายเงินปันผล และ
การลดทนุของบริษัทย่อย  

กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 488 ล้านบาท ลดลงสทุธิ 2,204 ล้านบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 91 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 2,600 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใช้ไปสทุธิ 2,254 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลกัจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 354 ล้านบาท เป็นผลสทุธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ หกักลบกับเงิน
สดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายจากผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภาษีเงิน
ได้จ่ายจากผลประกอบการในปีก่อน 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 1,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสทุธิของเงินสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ งานปรับปรุงตกแต่ง และ
งานก่อสร้างรวมถึงจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” และโรงแรม ASAI Chinatown 
จ านวนรวม 1,810 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินลดทุนของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 432 ล้าน
บาท เงินสดจ่ายเพื่อเข้าลงทนุใน Epicure Catering เพิ่มจากเดิมจ านวนเงิน 146 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้อง 92 ล้านบาท และอื่นๆ 5 ล้านบาท หักกลบกับเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทาง
การเงินอื่นสทุธิ จ านวน 479 ล้านบาท เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัท
ย่อย 79 ล้านบาท และเงินสดรับจากการลดทนุของบริษัทร่วม 17 ล้านบาท  

บริษัทมีเงินสดรับสทุธิ 50 ล้านบาท ได้มาจาก 

• กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,083 
ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 289 ล้านบาท หกัด้วยเงินสดจ่ายช าระ
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,537 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 395 ล้านบาท 
การจ่ายเงินปันผล 245 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 90 ล้านบาท และเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 54 ล้านบาท  
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หน่วย: ล้านบาท
30 ก.ย.

 2563

% สินทรัพย์รวม 31 ธ.ค.

 2562

% สินทรัพย์รวม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 488 2.3% 2,600 18.3% -81.2%
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 420 2.0% 933 6.6% -55.0%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,168 5.5% 1,387 9.7% -15.8%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 349 1.7% 368 2.6% -5.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,425 11.5% 5,288 37.1% -54.1%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,616 7.7% 1,814 12.7% -10.9%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,331 20.6% 3,475 24.4% 24.6%
คา่เชา่ที่ดินและอาคารจา่ยล่วงหน้า -                         0.0% 1,381 9.7% -100.0%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,914 42.4% -                         0.0% -
เงินจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 560 2.7% -                         0.0% -
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,201 15.2% 2,279 16.0% 40.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,622 88.5% 8,949 62.9% 108.1%

รวมสินทรัพย์ 21,047 100.0% 14,237 100.0% 47.8%
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,308 11.0% 1,762 12.4% 31.0%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,325 6.3% 1,380 9.7% -4.0%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 117 0.6% 96 0.7% 21.9%
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 235 1.1% -                         0.0% -
หุ้นกู้ 999 4.7% -                         0.0% -
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 394 1.9% 511 3.6% -22.9%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,378 25.6% 3,749 26.3% 43.5%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,854 8.8% 1,602 11.3% 15.7%
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,480 35.5% -                         0.0% -
หุ้นกู้ -                         0.0% 998                        7.0% -100.0%
รายได้คา่เชา่รับล่วงหน้า 489 2.3% 508 3.6% -3.7%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,517 7.2% 1,475 10.4% 2.8%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11,340 53.9% 4,583 32.2% 147.4%

รวมหนีสิ้น 16,718 79.4% 8,332 58.5% 100.6%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,649 17.3% 4,726 33.2% -22.8%
ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 680 3.2% 1,179 8.3% -42.3%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,329 20.6% 5,905 41.5% -26.7%
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ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากปีก่อนมาอยู่ที่ 
3.57 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จะเท่ากบั 
1.44 เท่า ทัง้นีห้ากค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามค านิยามข้อก าหนดหุ้นกู้  กล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ไม่
รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม บริษัทยงัด ารงอตัราส่วนตามนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 1.50 
เท่าและยงัต ่ากว่าข้อก าหนดหุ้นกู้ที่ไม่เกิน 1.75 เท่า ส าหรับหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นการจดัหาเงินเพื่อใช้หมนุเวียนในกิจการ 
และส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในโครงการลงทนุและส ารองไว้เพื่อพฒันาธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

(ไมร่วม TFRS 16)
30 ก.ย. 62

อตัราก าไรขัน้ต้น 6.1% -2.8% 29.6%
อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคา -0.8% -20.1% 20.9%
อตัราก าไรสทุธิ -38.4% -38.3% 1.2%

ความมีประสิทธิภาพ 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น -14.3% -14.2% 3.5%
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม -1.6% -3.1% 5.9%

สภาพคล่อง 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.45 0.49 1.41

นโยบายทางการเงนิ 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)* 3.57 1.44 0.94
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)* 3.32 1.20 0.20
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 4.58 2.44 1.76

30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62
อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** -2.00 -8.08 6.59

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

ธุรกิจโรงแรม คาดว่าจะได้เห็นแนวโน้มอตัราการเข้าพกัที่เพิ่มขึน้ในไตรมาสสดุท้ายของปีเมื่อเทียบกับไตรมาส 
3 ปี 2563 เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับนักท่องเที่ยวในประเทศเร่ิมเดินทางมากขึน้จากการผ่อนคลาย
มาตรการของภาครัฐ นอกจากนีบ้ริษัทได้มีแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดใหม่ๆ ที่ทยอยออก โดยออกแบบให้
สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ เน้นการให้บริการแบบ Dusit Care ตอบรับ New Normal และ
สร้างความคุ้มค่าแก่ลกูค้าพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง โดยได้ร่วมมือกับพนัธมิตรชัน้น าน าเสนอแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวและรูปแบบการจดักิจกรรมการจดัประชมุสมัมนา เช่น  

• แพ็คเกจท่องเที่ยว ‘Stay with Confidence at Dusit’  ส าหรับเข้าพกัในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดสิุต
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพ็คเกจที่เน้นความปลอดภัยและคุ้มค่าอย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับโครงการเรา
เที่ยวด้วยกนัของรัฐบาล เพื่อเสนอบริการท่ีครอบคลมุถึงที่พกัที่สะอาด เน้นความปลอดภยัเพื่อให้ลกูค้า
มัน่ใจในการเข้าพกั พร้อมมลูค่าเพิ่มด้วยประกนัการเดนิทาง บตัรเติมน า้มนั ส่วนลดค่าโดยสารสายการ
บินแอร์เอเชีย ส่วนลดพิเศษส าหรับใช้รับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ เป็นต้น  

• รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา (MICE) วิถีใหม่ เปิดตัวการประชุมสัมมนา
เสมือนจริง (Hybrid Virtual Meeting Platform) เป็นการจัดท่องเที่ยวทางรถไฟกรุงเทพฯ-หัวหิน และ
เข้าพกัที่โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน เป็นการท่องเที่ยวเชิงคณุภาพท่ีเน้นเร่ืองการไม่สร้างมลภาวะ เป็นมิตร
กับธรรมชาติ สมัผสักับกิจกรรมของชมุชน ลิม้ลองอาหารสขุภาพ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมให้งาน
ประชมุ งานอีเวนท์มีความน่าสนใจ ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ส าหรับแผนการเปิดโรงแรมใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงแรมที่ประเทศสิงคโปร์ภายใต้
สญัญารับจ้างบริหารซึ่งจะท าให้จ านวนโรงแรมที่เปิดในปีนีค้รบ 5 แห่งตามแผนที่วางไว้ โดยปัจจุบนัได้เปิดไปแล้ว 4 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร์ (เดือนมีนาคม) โรงแรมดุสิต รีสอร์ท กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา (เดือน
มิถนุายน) โรงแรมดสิุตธานี เวลเนส รีสอร์ท ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน (เดือนกรกฎาคม) และโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่า
ทาวน์ (เดือนกนัยายน) 

ธุรกิจการศึกษา คาดว่าแนวโน้มของธุรกิจการศึกษาในไตรมาสสุดท้าย จะมีแนวโน้มที่ดีจากการเปิดภาค
การศกึษาของวิทยาลยัดสิุตธานี และอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ในหลกัสตูรของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดุสิต   นอกจากนีว้ิทยาลัยดุสิตธานียังมีจ านวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอีกด้วย  ส าหรับการปรับ
โครงสร้างธุรกิจการศกึษาในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dusit Thani Philippines, Inc. (DTPI) ซึง่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอด าเนินการขายหุ้ น Dusit Hospitality Education Philippines 
(DHMC) ซึง่ประกอบธุรกิจโรงเรียนการโรงแรม Dusit Hospitality Management College ในประเทศฟิลิปปินส์  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริษัทได้ปรับ
แผนการลงทุนกับ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้(ORI) ในโครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออ
ริจิ น้  แอนด์  ดุ สิต”  และเ ล่ือนโครงการ ร่วมทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่ อพัฒนา
คอนโดมิเนียมและโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ออกไป      ส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม “ดุสิต เซ็นทรัล 
พาร์ค” ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างการเติบโตของรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทในระยะยาวนัน้ ปัจจุบนังานตอกเสาเข็ม



บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)   
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 3 และ 9 เดือนปี 2563  
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คืบหน้าไปมากแล้ว โดยผู้ รับเหมางานได้เร่ิมด าเนินการโครงสร้างใต้ดิน (Sub-structure) และอยู่ระหว่างการประมูล
ผู้ รับเหมาหลักซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ส าหรับการขายอาคารที่พกัอาศยั 
(Residence) ได้เร่ิมสรุปการขายกับกลุ่มลกูค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทยอยลงนามในสญัญาไปแล้วบางส่วน โดยขณะนี ้
ยังคงเน้นการตลาดเฉพาะลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทยก่อนเนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทาง 
และคาดว่าจะเร่ิมการตลาดต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน ในต้นปี 2564 หากสถานการณ์เอือ้อ านวย 
ส าหรับความคืบหน้าทางด้านเงินลงทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาสินเชื่อโครงการ 
(Project finance) 

ธุรกิจอาหาร เร่ิมส่งสัญญาณบวกมากขึน้ โดยธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ โดย 
Epicure Catering เร่ิมรับรู้รายได้อย่างเต็มจ านวนหลงัจากโรงเรียนนานาชาตกิลบัมาเปิดด าเนินการทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผลการด าเนินงานของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการเข้าลงทุนใน The Caterers โดย Epicure 
Catering ตัง้แต่เดือนกนัยายนที่ผ่านมา  ส าหรับธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพภายใต้แบรนด์ “Kauai” (คา-วา-อิ) เร่ิมมีแนวโน้ม
ที่ดีขึน้หลงัจากที่เพิ่มจ านวนจดุขาย Grab & Go ในสาขาของ เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ ท าให้ปัจจบุนัมีจดุขายทัง้หมด 4 แห่ง คือ ท่ี
เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ วิสซ์ดอม 101 (สาขาแรก) สยามดิสคฟัเวอรี เอ็มไพร์ทาวเวอร์ และเอ็มควอเทียร์  

นอกจากการบริหารจดัการด้านธุรกิจแล้ว บริษัทยงัคงบริหารจดัการด้านการเงินอย่างระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของการลดสัดส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่  และปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับรูปแบบของธุรกิจ (Business 
model) ในอนาคต การด าเนินการด้าน Organization transformation เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ า้ซ้อน
ของงาน ตลอดจนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ปรับแผนการใช้ลงทุน และชะลอการลงทุน
ใหม่ๆ ออกไป เช่น โครงการร่วมทุนกับ ORI  โครงการร่วมทุนกับ MPIC  และแผนการขยายธุรกิจวิลล่าระดบัหรูของ Elite 
Havens ในประเทศออสเตรเลีย 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสัน้ประมาณ 900 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 1,090 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัท
ได้รับอนุมัติสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาทซึ่งยังไม่ได้เบิกถอน ทัง้นีอ้ัตราส่วน
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ยงัอยู่ในระดบัไม่เกิน 1.75 เท่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดหุ้นกู้   ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สิน (Asset Rationalization) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รากฐานส าคัญ 
(Foundation) ของบริษัทนัน้ บริษัทจะพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
และรองรับสถานการณ์ในปัจจบุนัและในระยะยาว 

  

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกุิจ งามสง่าพงษ์  

ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


