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บทสรุปของผู้บริหาร 

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายอย่างย่ิงสาํหรับธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทาํใหจ้าํนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก UNWTO รายงานจาํนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก

ลดลงกว่า 1,000 ลา้นคนหรือรอ้ยละ 74 จากปี 2562  สาํหรบัในประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงาน

จาํนวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยประมาณ 6.7 ลา้นคนลดลงจากปีก่อนหนา้ถึงรอ้ยละ 83 ในขณะที่

นกัท่องเที่ยวในประเทศก็ลดการเดินทางท่องเที่ยวเช่นกนั ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษัิทไดร้บัผลกระทบโดยตรงและมี

ความจาํเป็นที่ตอ้งปิดสถานประกอบกิจการในประเทศเป็นการชั่วคราวตามคาํสั่งของภาครฐัก่อนที่จะทยอยกลบัมาเปิด

ใหบ้รกิารในไตรมาส 3 สง่ผลใหผ้ลการดาํเนินงานรายไตรมาสเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563  

บริษัทยงัคงมีกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจในระยะยาวเช่นเดิมในการสรา้งสมดุลธุรกิจ การกระจายความเส่ียง และ

การเติบโต (Balance-Diversify-Expand) อย่างไรก็ตามบริษัทไดป้รบัแผนธุรกิจเพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจภายใต ้New 

Normal ได ้โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ดา้น เพื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินการต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณท์ี่มี

รายไดล้ดลงอย่างนอ้ยจนถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่บรษัิทคาดการณใ์นกรณีที่ดีว่านกัท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเริ่ม

เดินทางเขา้มาหลงัจากที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 มากขึน้  

1. การบริหารจัดการทางการเงนิ (Financial Model) รกัษาสภาพคล่องทางการเงินและปรบัพอรต์ทรพัยสิ์น

และเงินลงทุนเพื่อรบัรูก้าํไร (Asset Optimization) เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อ

รองรบัสถานการณใ์นปัจจบุนัและในระยะยาว (Financial resilience) 

• ควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด ลดสัดส่วนของตน้ทุนคงที่ ซึ่งทาํใหบ้ริษัทสามารถลด

คา่ใชจ้่ายลงรอ้ยละ 27 จากปี 2562  

• เล่ือนตารางการชาํระค่าเช่ากองทรสัต ์(DREIT) บางส่วนโดยจะเริ่มกลบัมาชาํระค่าเช่าที่ไดเ้ล่ือนมา

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2564 

• ปรบัตารางจ่ายคืนเงินตน้เงินกูยื้มระยะยาว  

• ปรบัแผนการลงทุน โดยชะลอการลงทุนใหม่ ยกเวน้การลงทุนที่ไดต้กลงกันไวก่้อนการระบาดของ 

COVID-19 โดย 

- ธุรกิจอาหาร Epicure Catering ไดเ้ขา้ซือ้ธุรกิจใหบ้ริการจัดการดา้นอาหารและเครื่องด่ืมที่

ประเทศเวียดนามโดย ทาํใหบ้ริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2563  โดย

การเขา้ลงทนุนีเ้ป็นการลงทนุที่ตกลงกนัไวก่้อนการระบาดของ COVID-19 

- ส่วนการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) 

ในช่วงตน้ปี 2563 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมและโรงแรมในประเทศฟิลิปปินสท์ี่

ตลาดมีศกัยภาพในการเติบโตนัน้ บรษัิทไดช้ะลอการลงทนุส่วนนีอ้อกไปก่อนเน่ืองจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19  

- Elite Havens ซึ่งประกอบธุรกิจรับบริหารวิลล่าระดับหรูไดช้ะลอการขยายธุรกิจในประเทศ

ออสเตรเลียออกไปจากแผนเดิม 
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- ปรบัแผนการปรบัปรุงโรงแรม โดยใหค้วามสาํคญักับโรงแรมที่อยู่ในระยะไม่ไกลจากกรุงเทพ

และขับรถถึง คือ ที่พัทยาและหัวหิน ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยมั่นใจในการเดินทาง และเพื่อ

รองรบัลกูคา้ตา่งชาติที่จะกลบัมาในอนาคต 

- การชะลอการลงทุนขา้งตน้ ทาํใหง้บลงทุน (CAPEX) ของบริษัทในปี 2563 (ไม่รวมโครงการ

ดุสิต เซ็นทรลั พารค์และโครงการอาศัย) ลดลงรอ้ยละ 60 จากแผนเดิมที่วางไวม้าอยู่ที่ 160 

ลา้นบาท  

• บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดอย่างระมัดระวงั โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีเงินสดและเงิน

ลงทุนระยะสัน้ประมาณ 1,570 ลา้นบาท มีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 1,233 

ลา้นบาท และไดร้บัอนมุติัสินเช่ือระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 1,500 ลา้นบาท ที่

ยงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 725 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีสิ้นตาม

สญัญาเช่า) ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้รวม 1.44 เท่า ตํ่ากวา่ขอ้กาํหนดหุน้กูท้ี่ 1.75 เท่า 

2. การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Model) บริษัทมุ่งเนน้ความร่วมมือ (Collaboration) กับพันธมิตร 

เนน้แนวความคิดสรา้งสรรค ์(Innovation) เพื่อสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่แตกต่าง ตอบโจทยล์ูกคา้ 

นอกจากนีย้งัคาํนึงถึงผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจเดียวกันและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้

สามารถเดินหนา้ไปดว้ยกนัได ้(Contribution)  

• ธุรกิจโรงแรม  

- หลงัจากที่ปิดโรงแรมส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวตัง้แต่ตน้เดือนเมษายน 2563 ปัจจบุนับริษัทได้

กลบัมาเปิดใหบ้ริการโรงแรมแลว้ โดยไดท้ยอยเปิดใหบ้ริการ (Re-open) ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 

2563 

- ใหบ้รกิาร Dusit Care - Stay with Confidence ตอบรบัวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ยกระดบั

มาตรฐานความปลอดภยัและสขุอนามยัของทัง้ลกูคา้และพนกังาน 

- ปรบัแผนกลยทุธก์ารขายและการตลาดใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของ

ภาครัฐ เน้นการให้บริการแบบ Dusit Care ตอบรับ New Normal และสรา้งความคุม้ค่าแก่

ลกูคา้ดว้ยประสบการณก์ารท่องเที่ยวที่แตกตา่ง ทัง้ในสว่นของท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพ (Stay with 

Confidence at Dusit) และท่องเที่ยวกบัชมุชน (Dusit Local Explorer) โดยรว่มมือกบัพนัธมิตร

ชัน้นาํและชมุชนตา่งๆ  ทาํใหร้ายไดข้องธุรกิจโรงแรมเริ่มฟ้ืนตวัในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จาก

อตัราการเขา้พกัที่ดีขึน้  

- ปรบัแผนการเปิดโรงแรมใหม่ โดยลดลงจากเดิมที่วางไวว้่าจะเปิด 10 แห่งเป็น 5 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงแรมดุสิตดีทู ซลัวา โดฮา ประเทศกาตาร ์(ไตรมาส 1) โรงแรมดุสิต รีสอรท์ กวม ประเทศ

สหรฐัอเมริกา (ไตรมาส 2) โรงแรมดสิุตธานี เวลเนส รีสอรท์ ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน (ไตรมาส 

3) โรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน ์(ไตรมาส 3) และโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร ์

(Soft Opening ในปลายไตรมาส 4) 
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• ธุรกิจการศกึษา 

- บริษัทไดเ้ตรียมความพรอ้มในส่วนของหลกัสตูรออนไลนใ์นช่วงที่ภาครฐัขอความรว่มมือใหปิ้ด

สถานศกึษาชั่วคราวในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจบุนัวิทยาลยัดสิุตธานีและโรงเรียนสอนการ

ประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสิต กลับมาเปิดดาํเนินการแลว้ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 

2563 พรอ้มรองรับความตอ้งการที่เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2563 วิทยาลัยดุสิตธานีมีจาํนวน

นักศึกษาสมัครเรียนเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 17 ส่วนโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร 

เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุต มีจาํนวนนกัเรยีนเพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 13 

• ธุรกิจอาหาร 

- ธุรกิจการใหบ้รกิารจดัการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติโดย Epicure Catering ไดห้ยดุใหบ้รกิาร

ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2563 (ในประเทศเวียดนาม) และเดือนมีนาคม 2563 (ในประเทศไทย

และกัมพูชา) ตามคาํสั่งของภาครฐั โดยไดก้ลับมาเปิดใหบ้ริการตามปกติในเดือนสิงหาคม 

2563  นอกจากนีป้ระสบความสาํเรจ็ในการซือ้ธุรกิจบรกิารจดัการอาหารใหโ้รงเรียนในประเทศ

เวียดนาม ส่งผลใหปั้จจุบัน Epicure Catering เป็นผูน้าํในธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหารแก่

โรงเรยีนนานาชาติทัง้ในประเทศไทย กมัพชูา และเวียดนาม 

- ทางดา้นธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพภายใตแ้บรนด ์KAUAI (คาวาอิ) ไดป้รบัการขายเป็น Delivery 

ในช่วงล็อคดาวน ์และปรบัเล่ือนแผนการเปิด flagship store ออกไปโดยเพิ่มจาํนวนจุดขาย 

Grab & Go แทน 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

- โครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ ที่รว่มทนุกบั บมจ. เซ็นทรลัพฒันา ปัจจบุนัไดด้าํเนินการรือ้ถอน

อาคารส่วนที่อยู่เหนือระดบัพืน้ดินเรียบรอ้ยแลว้ โดยผูร้บัเหมาอยู่ระหว่างเจาะหล่อคอนกรีต

เสาเข็มและทาํกาํแพงกันดิน และไดเ้ริ่มงานโครงสรา้งใตดิ้น (Sub-structure) แลว้ สาํหรบัใน

ส่วนของการขายอาคารที่พักอาศัย (Residence) ได้เริ่มสรุปการขายกับกลุ่มลูกค้าที่ ได้

ลงทะเบียนไวแ้ละทยอยลงนามในสญัญา  

- โครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด ์ดสิุต” ซึ่งรว่มทุน

กับ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้ยงัอยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสรา้ง และ ไดเ้ริ่ม Pre-sale อย่าง

เป็นทางการในเดือนมกราคม 2564 หลงัจากที่ไดเ้ล่ือนแผน Pre-sale ในช่วงตน้ปี 2563 ออกไป

เน่ืองจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

3. การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Model) การทาํ Transformation ทั้งในส่วนโครงสรา้งของ

องคก์ร บคุลากร และเทคโนโลยีตัง้แตต่น้ปี ปรบัทกัษะของทีมงานเพื่อใหต้อบโจทยก์บัภาวะธุรกิจในปัจจบุนั

และในอนาคต โดยมีทัง้ความพรอ้ม ความยืดหยุ่นและความคล่องตวั นอกจากนีบ้ริษัทไดน้าํเทคโนโลยีมา

ช่วยพฒันาระบบงานทัง้หนา้บา้นและหลงับา้น ตลอดจน Data Platform ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
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ทางดา้นผลประกอบการของบรษัิทสาํหรบัปี 2563 บรษัิทรายงานผลขาดทนุสทุธิ 1,011 ลา้นบาท เทียบกบักาํไร

สทุธิ 320 ลา้นบาทในปี 2562 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร จากการแพรร่ะบาด

ของ COVID-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการของบริษัทตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 

และในไตรมาส 2 โดยบริษัทไดด้าํเนินการปรบัแผนธุรกิจ ตลอดจนปรบัโครงสรา้งองคก์รตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและลดคา่ใชจ้่ายในระยะยาวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายได ้ 

ทั้งนีแ้มว้่าผลประกอบการในปี 2563 จะลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสาํคัญ ผลประกอบการรายไตรมาสของ

บริษัทเริ่มดีขึน้ในไตรมาส 3 ต่อเน่ืองมาไตรมาส 4 ทัง้ในส่วนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอาหารตามที่

คาดการณไ์ว ้โดยธุรกิจโรงแรมมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการกลบัมาเปิดโรงแรม การเพิ่มขึน้ของอตัราการเขา้พกัและรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อหอ้ง ธุรกิจการศึกษามีรายไดเ้พิ่มขึน้จากอุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้ในหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการ

ประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสิต  ในส่วนธุรกิจอาหารมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการเขา้ลงทุนใน The Caterers ใน

ประเทศเวียดนามตามแผนการขยายธุรกิจของ Epicure Catering  นอกจากนี ้EBITDA รวมของบริษัทดีขึน้เม่ือเทียบกับ

ไตรมาส 3 ปี 2563 จากการเพิ่มขึน้ของรายได ้และส่วนหนึ่งจากการควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ปี 

2563 

อย่างไรก็ดีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 มีจาํนวนผู้

ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในหลายจงัหวดั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศตัง้แต่ตน้ปี 2564 ทาํ

ใหค้าดว่าในครึ่งแรกของปี 2564 ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะถูกกดดันดว้ยจาํนวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ลดลง 

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะไดเ้ห็นธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศทยอยกลบัมาในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 หลงัจากที่ประเทศไทย

ไดร้บัวคัซีน และคาดวา่น่าจะเห็นการฟ้ืนตวัที่ชดัเจนในไตรมาส 4 ปี 2564  สาํหรบัธุรกิจการศกึษาในปี 2564 ยงัมีแนวโนม้

ที่ดีจากความตอ้งการเรียนเพื่อไปประกอบกิจการเพิ่มขึน้และบรษัิทมีหลกัสตูรที่ตอบรบักบัความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ ในส่วน

ของธุรกิจอาหาร บรษัิทวางแผนเติบโตจากปี 2563 ทัง้จากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจบุนัและความรว่มมือกบัพนัธมิตรในอนาคต 

ทางดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ โดยโครงการ “ดสิุต เซ็นทรลั พารค์” จะเริ่มเปิดการขาย 

Residence กบัลกูคา้ (Official Launch) ในปี 2564 หลงัจากดาํเนินการขายในปีที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มลกูคา้ที่ลงทะเบียน

ไวก่้อนหนา้ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ สว่นโครงการพฒันาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตนั ศรรีาชา บาย ออรจิิน้ แอนด ์ดสิุต” ยงั

วางเปา้หมายที่จะแลว้เสรจ็เพื่อโอนในปี 2566 

 

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

4/2562
เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ)

ธรุกิจโรงแรม 409 1,009 -600 -59.5% 1,579 3,776 -2,197 -58.2%

ธรุกิจการศกึษา 118 103 15 14.6% 386 390 -4 -1.0%

ธรุกิจอาหาร 212 91 121 133.0% 456 402 54 13.4%

อื่นๆ 292 596 -304 -51.0% 899 1,549 -650 -42.0%

รวมรายได้ 1,031 1,799 -768 -42.7% 3,320 6,117 -2,797 -45.7%

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิไดแ้ละคา่เส ือ่มราคา 242 472 -230 -48.7% 223 1,374 -1,151 -83.8%

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 13 357 -344 -96.4% -630 912 -1,542 -169.1%

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ -134 269 -403 -149.8% -1,011 320 -1,331 -415.9%

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) -0.16 0.32 -0.48 -149.6% -1.20 0.38 -1.57 -416.6%
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หมายเหต:ุ ขอ้มูลทางสถติธิุรกิจโรงแรมทีล่งทนุเองไม่รวมโรงแรมดสุติธาน ีกรุงเทพ โรงแรมดสุติ สวที ราชดาํริ กรุงเทพ และ

โรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชนา่ทาวน ์เพือ่การเปรียบเทยีบ 

พัฒนาการทีส่าํคัญในไตรมาส  

บริษัท ดสิุตไชน่าแคปปิตอล จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุน้โดยบริษัทรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่มสดัส่วนการถือหุน้ใน Dusit 

Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งประกอบธุรกิจรบับรหิารโรงแรมในประเทศ

จีน จากรอ้ยละ 45.00 เป็นรอ้ยละ 77.50 ผ่านการแปลงหนีเ้ป็นทนุ การเพิ่มทนุและการปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ ซึ่งไดท้ยอย

ดาํเนินการมาตัง้แตต่น้ปี 2563 

ในเดือนธันวาคม บริษัทประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจโรงแรมไปยงัประเทศสิงคโปร ์โดยไดเ้ปิดโรงแรม ดสิุตธานี 

ลากูน่า สิงคโปร ์(Soft Opening) จาํนวน 208 หอ้งภายใตส้ญัญารบัจา้งบริหาร ส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจโรงแรมของ

บรษัิทครอบคลมุ 15 ประเทศ ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทมีจาํนวนโรงแรมและวิลล่าภายใตก้ารบรหิารจดัการรวม 337 

แห่ง (เป็นโรงแรม 41 แห่งและวิลลา่ 296 แห่ง) รวมจาํนวนหอ้งพกั 10,963 หอ้ง (ไม่รวมโรงแรมนอกเครอืที่บรษัิทรบับรหิาร

ในลกัษณะของ White Label จาํนวน 2 แห่ง 431 หอ้ง) 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

3/2563
เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ)

ธรุกิจโรงแรม 409 203 206 101.5%

ธรุกิจการศกึษา 118 103 15 14.6%

ธรุกิจอาหาร 212 112 100 89.3%

อื่นๆ 292 225 67 29.8%

รวมรายได้ 1,031 643 388 60.3%

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิไดแ้ละคา่เส ือ่มราคา 242 -53 295 556.6%

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได ้ 13 -272 285 104.8%

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ -134 -343 209 60.9%

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) -0.16 -0.40 0.24 60.5%

ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

3/2563
เปลี่ยนแปลง

อัตราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 38.8% 29.6% 31.3%

คา่หอ้งเฉลีย่ (บาทตอ่คนื) 2,706 2,018 34.1%

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาทตอ่คนื) 1,051 597 76.0%
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 4 และปี 2563 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมจาํนวน 1,031 ลา้นบาท ลดลง 768 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.7 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นรอ้ยละ 39.7 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษาคิด

เป็นรอ้ยละ 11.4 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 20.6 และรายไดจ้ากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 28.3 

 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมจาํนวน 3,320 ลา้นบาท ลดลง 2,797 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.7 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นรอ้ยละ 47.6 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษาคิดเป็นรอ้ย

ละ 11.6 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 13.7 และรายไดจ้ากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 27.1 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม จาํนวน 409 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 59.5 และสาํหรบัปีจาํนวน 

1,579 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 58.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากจาํนวนนกัท่องเที่ยวที่ลดลง

มากจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  อย่างไรก็ตามหากพิจารณารายไตรมาส ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจ

โรงแรมทัง้ในและต่างประเทศเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2563 ก่อนหนา้รอ้ยละ 101.5 โดยรายไดจ้ากโรงแรมในประเทศ

เพิ่มขึน้จากการทยอยเปิดโรงแรมและการปรบักลยทุธก์ารขายและการตลาดที่บริษัทออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของภาครฐั โดยไดอ้อกแพ็คเกจ “Stay with Confidence” ที่ลูกคา้สามารถใชร้่วมกับ

มาตรการกระตุน้การท่องเที่ยวโครงการ “เราเที่ยวดว้ยกนั” ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง ค่าหอ้งเฉล่ีย และอตัราการเขา้พกั

ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 

 

รายไดต้ามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

4/2562

ธุรกิจโรงแรม 409 1,009 -600 -59.5% 17 124 -107 -86.3%

ธุรกิจการศึกษา 118 103 15 14.6% 35 25 10 40.0%

ธรุกิจอาหาร 212 91 121 133.0% 38 5 33 660.0%

อื่นๆ 292 596 -304 -51.0% 152 318 -166 -52.2%

รวม 1,031 1,799 -768 -42.7% 242 472 -230 -48.7%

เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ)เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ)

รายไดต้ามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

ธรุกิจโรงแรม 1,579 3,776 -2,197 -58.2% -183 460 -643 -139.8%

ธรุกิจการศกึษา 386 390 -4 -1.0% 58 28 30 107.1%

ธรุกิจอาหาร 456 402 54 13.4% 34 56 -22 -39.3%

อื่นๆ 899 1,549 -650 -42.0% 314 830 -516 -62.2%

รวม 3,320 6,117 -2,797 -45.7% 223 1,374 -1,151 -83.8%

เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ)
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ธุรกิจโรงแรมทีล่งทุนเอง  

 
หมายเหต:ุ ขอ้มูลทางสถติธิุรกิจโรงแรมทีล่งทนุเอง ไม่รวมโรงแรมดสุติธาน ีกรุงเทพ โรงแรมดสุติ สวที ราชดาํริ กรุงเทพ และโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน ์เพือ่การ

เปรียบเทยีบ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 367 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 59.1 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน และสาํหรบัปีมีจาํนวน 1,440 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แบง่เป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 63.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงรอ้ยละ 58.1 เม่ือเทียบ

กับปี 2562  โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 ภาครฐับาลไดมี้การผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมส่งผลให้

การท่องเที่ยวภายในประเทศปรบัตวัดีขึน้  นอกจากนีบ้ริษัทไดมี้แผนกลยุทธก์ารขายและการตลาดใหม่ๆ โดย

ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการส่งเสรมิการท่องเที่ยวของภาครฐั เนน้การใหบ้รกิารแบบ Dusit Care ตอบรบั 

New Normal และสรา้งความคุม้ค่าแก่ลูกคา้พรอ้มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง โดยไดร้่วมมือกับ

พันธมิตรชั้นนาํนาํเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวและรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา เช่น แพ็คเกจ

ท่องเที่ยว ‘Stay with Confidence at Dusit’  สาํหรบัเขา้พักในโรงแรมและรีสอรท์ในเครือดุสิตในประเทศไทย 

และรูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวและประชุมสมัมนา (MICE) วิถีใหม่ ซึ่งเป็นการประชมุสมัมนาเสมือน

จริง (Hybrid Virtual Meeting Platform) เป็นการจัดท่องเที่ยวทางรถไฟกรุงเทพฯ-หัวหิน และเขา้พักที่โรงแรม

ดสิุตธานี หวัหิน เป็นการท่องเที่ยวเชิงคณุภาพที่เนน้เรื่องการเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 54.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงรอ้ยละ 57.4 เม่ือ

เทียบกับปีก่อน  โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ์ไดก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการในเดือนสิงหาคม 2563 หลังจากการเปิด

ประเทศของสาธารณรฐัมลัดีฟส ์อย่างไรก็ตามรายไดโ้รงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส ์ในไตรมาส 4 ปี 2563 ไดฟ้ื้นตวั

จากจาํนวนนกัท่องเที่ยวที่กลบัมาเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากปลายไตรมาส 3 ปี 2563 จากการเปิดน่านฟ้าของ

ประเทศและเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการเพิ่มขึน้ของทัง้อตัรา

การเขา้พกัและค่าหอ้งเฉล่ีย  สาํหรบัรายไดข้องโรงแรมดสิุตธานี มะนิลา ในไตรมาส 4 ปี 2563 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย

จากไตรมาส 3 ปี 2563 เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินสย์ังมีมาตรการล็อกดาวนห์ลายรูปแบบในพืน้ที่ต่างๆ เพื่อ

ปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสัอย่างตอ่เน่ือง  

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรม จาํนวน 40 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 65.5 และ

สาํหรบัปีมีจาํนวน 145 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากอตัราการ

เขา้พกัที่ลดลงของโรงแรมที่รบัจา้งบรหิารเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิท

ไดเ้ปิดโรงแรมที่ประเทศสิงคโปรภ์ายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิารซึง่ทาํใหจ้าํนวนโรงแรมที่เปิดในปีนีค้รบ 5 แห่งตามแผนที่

ไตรมาส 

4/2563

ไตรมาส 

4/2562
เปลี่ยนแปลง ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง

อัตราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 38.8% 75.3% -48.4% 35.6% 74.4% -52.1%

คา่หอ้งเฉลีย่ (บาทตอ่คนื) 2,706 3,695 -26.8% 3,208 3,610 -11.1%

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้ง (บาทตอ่คนื) 1,051 2,783 -62.3% 1,143 2,685 -57.4%
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วางไว้ ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร ์(เดือนมีนาคม) โรงแรมดุสิต รีสอรท์ กวม ประเทศ

สหรฐัอเมริกา (เดือนมิถนุายน) โรงแรมดสิุตธานี เวลเนส รีสอรท์ ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน (เดือนกรกฎาคม) โรงแรม 

อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน ์(เดือนกนัยายน) และ โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า สิงคโปร ์(เดือนธนัวาคม) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  ส่งผลใหก้าร

บันทึกบัญชีจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการทาํงบการเงินรวม ประกอบกับผลประกอบการของกิจการที่มีการลดลงของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทุนทางการเงินทาํใหมี้รายไดร้วมส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 150.0 และสาํหรบัปี 2563 มีรายไดร้วมส่วนแบ่งผลขาดทุนจาํนวน -6 ลา้น

บาท ขาดทนุลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 60.0  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจาํนวน 17 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 86.3 และสาํหรบัปี 2563 

จาํนวน -183 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 139.8 สาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่ลดลงจากการปิดโรงแรมชั่วคราวในระหว่างปี 

ประกอบกบัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบเชิงบวกต่อ EBITDA 

จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) สาํหรบัไตรมาส 4 และสาํหรบัปี

จาํนวน 118 ลา้นบาทและ 525 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายของธุรกิจโรงแรมจาํนวน 163 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

150.8 และสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 625 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 85.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจาก

ผลกระทบจาก TFRS 16 ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบติัใชเ้ป็นครัง้แรก สาํหรบัไตรมาส 4 และสาํหรบัปีจาํนวน 89 ลา้นบาทและ 

359 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศึกษา 118 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.6  โดยเป็นผลจากจํานวน

นกัศึกษาที่เพิ่มขึน้ของวิทยาลยัดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสิต  ประกอบกับส่วน

แบ่งขาดทุนที่ลดลงจาก Dusit Hospitality Education Philippines, Inc (DHEP) ซึ่งขณะนี้อยู่ ในระหว่างรอการปรับ

โครงสรา้งธุรกิจการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส ์โดยมีค่าใชจ้่ายที่ลดลง เช่น เงินเดือนและดอกเบีย้จ่าย  สาํหรบัปี 2563 

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 386 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดข้อง

วิทยาลยัดสิุตธานีจากการเล่ือนตารางเวลาการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ออกไปเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาสาํหรบัไตรมาสนี ้35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.0 และสาํหรบัปีจาํนวน 58 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 107.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากส่วนแบ่งกาํไรที่เพิ่มขึน้ และวิทยาลยัดสิุตธานีไดมี้

การบรหิารจดัการเพื่อลดค่าใชจ้่ายบรหิารบางส่วนลง เช่น ค่าที่ปรกึษาและค่าสาธารณปูโภค และไดร้บัผลกระทบเชิงบวก

ตอ่ EBITDA จาก TFRS 16 สาํหรบัไตรมาส 4 และปี 2563 จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

 



บรษัิท ดสิุตธานี จาํกดั (มหาชน)  

คาํอธิบายและบทวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของฝ่ายบรหิาร 

สาํหรบัไตรมาส 4 และปี 2563 
 

P a g e  | 9 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจาํนวน 212 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 121 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 133.0 

สาเหตหุลกัมาจากรายไดข้องกิจการ The Caterers ในประเทศเวียดนามซึ่งบริษัทในกลุ่มกิจการ โดย Epicure Catering 

ไดเ้ขา้ซือ้กิจการดังกล่าวในปลายไตรมาส 3 ปี 2563  ในขณะที่รายไดข้อง Epicure Catering ลดลงเล็กนอ้ยเน่ืองจาก

ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  สาํหรบัปี 2563 บรษัิทมีรายได ้จาํนวน 456 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

13.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากรายไดข้อง The Caterers ดงักล่าวหกักลบกบัรายไดข้อง Epicure Catering ที่ลดลง

จากการปิดสถาบนัการศึกษาชั่วคราวตามคาํสั่งของภาครฐัเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ในระหว่างปี ทาํใหไ้ม่

สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจาํนวน 38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 660.0 จาก The Caterers 

และค่าใชจ่้ายที่ลดลงจากการหยดุดาํเนินธุรกิจของ Dusit Gourmet เพื่อปรบัแผนธุรกิจ และสาํหรบัปีจาํนวน 34 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 39.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากผลประกอบการที่ลดลงของ Epicure Catering 

จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดงักลา่วขา้งตน้ในขณะที่ The Caterers มี EBITDA จาํนวน 17 ลา้นบาท  

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่น 292 ลา้นบาท ลดลง 304 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51.0 โดยลดลงเน่ืองจาก

ในไตรมาส 4 ปีก่อนบริษัทมีกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุใหม่ กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่มและ

เงินลงทนุเพื่อคา้ ประกอบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมีรายไดท้ี่ลดลงจากรา้นอาหารบา้นดสิุตธานีและรายไดท้ี่ลดลงของ

บรษัิท ดสิุต ฮอสปิตลัลิตี ้เซอรว์ิสเซส จาํกดั ที่ประกอบธุรกิจจดัเลีย้งนอกสถานที่และธุรกิจรบัทาํความสะอาดเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน หกักลบกบักาํไรจากการขายและการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินและกาํไรจากการรวมธุรกิจแบบ

ขัน้ในปีปัจจบุนั 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่นจาํนวน 899 ลา้นบาท ลดลง 650 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 42.0 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากบรษัิทมีรายไดล้ดลงจากกาํไรจากขายโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟสใ์หแ้ก่ DREIT  กาํไรจากการ

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน กาํไรจากการขายเงินลงทุน และรายไดเ้งินปันผล หกักลบกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากส่วนแบ่ง

กาํไรจาก DREIT  กาํไรจากการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินและกาํไรจากการรวมธุรกิจแบบขัน้ในปีปัจจบุนั 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจาํนวน 152 ลา้นบาท ลดลง 166 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 52.2 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดข้า้งตน้และการตัง้สาํรองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ หกักลบกบั

ผลกระทบเชิงบวกตอ่ EBITDA จากการเริ่มใช ้TFRS 16 จาํนวน 7 ลา้นบาท  

สาํหรับปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจาํนวน 314 ลา้นบาท ลดลง 516 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 62.2 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดอ้ื่นดังกล่าวขา้งตน้ ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่าย

พนกังานจากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาสาํหรบัโครงการต่างๆ ที่อยู่

ระหวา่งการดาํเนินการ ขณะที่มีผลกระทบเชิงบวกตอ่ EBITDA จากการเริ่มใช ้TFRS 16 จาํนวน 33 ลา้นบาท 
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กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ 242 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 48.7 และสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 223 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 83.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยมี

ผลกระทบเชิงบวกจาก TFRS 16 จาํนวน 129 ลา้นบาทและจาํนวน 570 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 100 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 201.5 และสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 

421 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 258.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการบงัคบัใช ้TFRS 16 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 จาํนวน 

73 ลา้นบาทและ 296 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบกบัดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะสัน้และเงิน

กูยื้มระยะยาว รวมถึงการปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสทุธิในไตรมาส 4 ปี 2563 จาํนวน 134 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 149.8 และมีขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี 2563 

จาํนวน 1,011 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 415.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

ซึ่งรวมกับผลกระทบเชิงลบจากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติัใชจ้าํนวน 28 ลา้นบาทและ 60 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 

และปี 2563 ตามลาํดบั  

หากไม่นบัรายการพิเศษจากค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร บริษัทจะรายงานผลขาดทุน

สทุธิในไตรมาส 4 ปี 2563 และสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 130 ลา้นบาทและ 943 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 21,861 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7,624 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 53.6 เม่ือ

เปรยีบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

• สินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 2,750 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อการ

ลงทนุเพิ่มขึน้ของอปุกรณแ์ละงานระหว่างก่อสรา้งในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบผสม ดสิุต เซ็นทรลั พารค์ 

และโรงแรม ASAI Chinatown การลดทุนของบริษัทย่อยในสาธารณรฐัมลัดีฟส ์การลดลงของลกูหนีจ้ากการขายเงิน

ลงทนุ และการลดลงของสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นจากการขายเงินลงทนุเพื่อคา้ 

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 10,374 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 9,437 ลา้น

บาท จากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบัติใชเ้ป็นครัง้แรก การเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งจากการลงทุนใน

โครงการดุสิต เซ็นทรลั พารค์ และโรงแรม ASAI Chinatown การเพิ่มขึน้ของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจและการ

เพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งของบรษัิทย่อย 

หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจาํนวน 17,701 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9,369 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 112.4 เม่ือ

เปรยีบเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

• หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,590 ลา้นบาท จากเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและ

การลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการชั่วคราว (Bridging finance) การเปล่ียนประเภท
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ของหุน้กูจ้ากหนีสิ้นไม่หมุนเวียน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นครัง้แรกจาํนวน 

243 ลา้นบาท 

• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 7,779 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติั

ใชเ้ป็นครัง้แรกจาํนวน 7,355 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจาํรบัจากการใหสิ้ทธิเช่าอาคาร และเงินกูยื้มระยะยาวที่

เพิ่มขึน้หกักลบกบัการเปล่ียนประเภทของหุน้กูไ้ปเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้จาํนวน 4,160 ลา้นบาท ลดลง 1,745 บาท หรอืรอ้ยละ 29.6 

เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยส่วนของบรษัิทจาํนวน 3,469 ลา้นบาท และ

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุจาํนวน 691 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการที่ลดลง การจ่ายเงินปันผล การ

ไดม้าซึง่สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุโดยอาํนาจควบคมุไม่เปล่ียนแปลง และการลดทนุของบรษัิทย่อย  

กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 1,420 ลา้นบาท ลดลงสทุธิ 1,246 ลา้นบาท 

(ก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 66 ลา้นบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 จาํนวน 2,600 ลา้นบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บรษัิทมีเงินสดจ่ายสทุธิใชไ้ปสทุธิ 2,615 ลา้นบาท มาจาก 

• กิจกรรมลงทนุ จาํนวน 2,615 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลสทุธิของเงินสดจ่ายโดยหลกัจากการซือ้อปุกรณ ์งานปรบัปรุง

ตกแต่ง และงานก่อสรา้งรวมถึงจ่ายล่วงหนา้และเงินมัดจาํค่าก่อสรา้ง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรลั พารค์” และ

โรงแรม ASAI Chinatown จาํนวนรวม 2,751 ลา้นบาท เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินลดทุนของบริษัทย่อยใน

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์432 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อเขา้ลงทนุใน Epicure Catering เพิ่มจากเดิมจาํนวนเงิน 146 

ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวนรวม 100 ลา้นบาท เงินสดจ่ายชาํระเงิน

มดัจาํเพื่อพฒันาโครงการ ASAI Kyoto จาํนวน 48 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้และซือ้บริษัท

ย่อยจาํนวน 16 ลา้นบาทและ 24 ลา้นบาทตามลาํดบั และอื่นๆจาํนวน 21 ลา้นบาท หกักลบกับเงินสดรบัจาก

การขายสินทรพัยท์างการเงินอื่นสทุธิ จาํนวน 738 ลา้นบาท เงินสดรบัจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาก

การเพิ่มทนุของบริษัทย่อย 79 ลา้นบาท เงินปันผลรบัจากบริษัทรว่ม 40 ลา้นบาท ดอกเบีย้รบั 32 ลา้นบาท เงิน

สดรบัจากการลดทนุของบรษัิทรว่ม 17 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการขายเครื่องตกแตง่อปุกรณ ์17 ลา้นบาท 

บรษัิทมีเงินสดรบัสทุธิ 1,369 ลา้นบาท ไดม้าจาก 

• กิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 729 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิของเงินสดรบัจากการขายและใหบ้ริการ หกักลบกบัเงิน

สดจ่ายสาํหรบัค่าใชจ้่ายจากผลประกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และภาษีเงิน

ไดจ่้ายจากผลประกอบการในปีก่อน 
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• กิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 640 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 2,751 ล้านบาท และ 777 ล้านบาทตามลาํดับ และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่

เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่นรวม 299 ลา้นบาท หกัดว้ยเงินสดจ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 2,261 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาทตามลาํดบั เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 522 ลา้นบาท 

การจ่ายเงินปันผล 245 ลา้นบาท ดอกเบีย้จ่าย 97 ลา้นบาท 
 

 

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค.

 2563

% สินทรพัยร์วม 31 ธ.ค.

 2562

% สินทรพัยร์วม เปลี่ยนแปลง

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,420 6.5% 2,600 18.3% -45.4%

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น 153 0.7% 933 6.6% -83.6%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 653 3.0% 1,387 9.7% -52.9%

สนิทรพัยห์มุนเวียนอื่น 312 1.4% 368 2.6% -15.2%

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 2,538 11.6% 5,288 37.1% -52.0%

เงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 1,588 7.3% 1,814 12.7% -12.5%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 4,849 22.2% 3,475 24.4% 39.5%

ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายลว่งหนา้ -                         0.0% 1,381 9.7% -100.0%

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 9,437 43.2% -                         0.0% -

เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง 550 2.5% -                         0.0% -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,899 13.3% 2,279 16.0% 27.2%

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 19,323 88.4% 8,949 62.9% 115.9%

รวมสินทรพัย์ 21,861 100.0% 14,237 100.0% 53.6%

เงนิก ูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,252 10.3% 1,762 12.4% 27.8%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1,388 6.3% 1,380 9.7% 0.6%

เงนิก ูย้มืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 233 1.1% 96 0.7% 142.7%

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถึงกาหนดชาํระภายในหนึ่งปี 243 1.1% -                         0.0% -

หุน้ก ู้ 999 4.6% -                         0.0% -

หนีส้นิหมุนเวียนอื่น 224 1.0% 511 3.6% -56.2%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 5,339 24.4% 3,749 26.3% 42.4%

เงนิก ูย้มืระยะยาว 2,496 11.4% 1,602 11.3% 55.8%

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 7,355 33.6% -                         0.0% -

หุน้ก ู้ -                         0.0% 998                        7.0% -100.0%

รายไดค้่าเช่ารบัลว่งหนา้ 483 2.2% 508 3.6% -4.9%

หนีส้นิไม่หมุนเวียนอื่น 2,028 9.3% 1,475 10.4% 37.5%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 12,362 56.5% 4,583 32.2% 169.7%

รวมหนี้สิน 17,701 81.0% 8,332 58.5% 112.4%

รวมสว่นของบรษิัทใหญ่ 3,469 15.9% 4,726 33.2% -26.6%

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 691 3.2% 1,179 8.3% -41.4%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,160 19.0% 5,905 41.5% -29.6%
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ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่เพิ่มขึน้จากปีก่อนมาอยู่ที่ 

3.92 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่จะเท่ากบั 

1.69 เท่า ทัง้นีห้ากคาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวตามคาํนิยามขอ้กาํหนดหุน้กู ้กล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่

สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16) จะมีคา่ประมาณ 1.44 เท่า เป็นไปตามนโยบายของบรษัิทที่กาํหนด

ไว้ไม่เกิน 1.50 เท่าและยังตํ่ากว่าข้อกาํหนดหุ้นกู้ที่ไม่เกิน 1.75 เท่า สาํหรับหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นการจัดหาเงินเพื่อใช้

หมนุเวียนในกิจการ และสว่นหนึ่งเพื่อใชใ้นโครงการลงทนุและสาํรองไวเ้พื่อพฒันาธุรกิจของกลุม่บรษัิทในอนาคต 

บรษัิทกาํหนดระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษัิทเป็นระยะเวลา 30-60 วนั  สาํหรบัระยะเวลาถวัเฉล่ียในการ

เรียกชาํระหนีท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2563 นั้นเน่ืองจากบริษัทไดใ้ห้การช่วยเหลือลูกคา้โดยการขยายระยะเวลา credit term 

เพิ่มเติมในช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดโรค COVID-19 

  

อตัราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการทํากําไร 31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63

(ไม่รวม TFRS 16)
31 ธ.ค. 62

อัตรากาํไรขั้นตน้ 5.9% -1.6% 26.4%

อัตรากาํไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงนิได ้และค่าเส ือ่มราคา 6.7% -15.3% 22.5%

อัตรากาํไรสทุธิ -30.5% -41.8% 5.2%

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

อัตราผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้ือหุน้ -24.7% -23.0% 6.6%

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม -3.5% -5.6% 7.1%

สภาพคล่อง 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.48 0.53 1.41

นโยบายทางการเงิน 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

อัตราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ (เท่า)* 3.92 1.69 0.94

อัตราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ (เท่า)* 3.47 1.25 0.20

อัตราสว่นหนีส้นิต่อทุน (เท่า)* 5.10 2.86 1.76

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า)** -1.50 -6.45 7.76

ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรยีกชาํระหนี ้ (วัน) 38.50 38.50 22.77
* คาํนวณจากส่วนของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่

** คาํนวณจากกาํไรก่อนดอกเบี�ยและภาษีเงินได/้ดอกเบี�ยจ่าย
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แนวโน้มในปี 2564 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบใหม่เม่ือปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึง่มีจาํนวนผูติ้ดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็

ในหลายจงัหวดั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศตัง้แต่ตน้ปี 2564 ทาํใหค้าดว่าในครึง่แรกของปี 

2564 ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะถูกกดดนัดว้ยจาํนวนนกัท่องเที่ยวในประเทศที่ลดลง โดยคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวใน

ประเทศจะทยอยดีขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 หลงัจากที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 และสถานการณท์่องเที่ยวโลกจะเริ่ม

ทยอยฟ้ืนตวัในครึง่หลงัของปี 2564 โดยคาดวา่จะเห็นภาพการฟ้ืนตวัที่ชดัเจนขึน้ในไตรมาส 4 ปี 2564  

บรษัิทมีมมุมองการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ 

ระยะที่ 1 : เนน้การท่องเที่ยวในประเทศ (Focus on domestic tourism) ซึง่เป็นการท่องเที่ยวระยะทางสัน้ๆ แบบ

ส่วนบคุคลหรือแบบครอบครวั ขบัเคล่ือนดว้ยแผนกระตุน้การท่องเที่ยวของภาครฐั ท่องเที่ยวโดยพกัแรมกบัโรงแรมที่ไดร้บั

การรบัรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งกาํหนดโดยการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) 

ระยะที่ 2 : การท่องเที่ยวกลุม่เลก็ (Small cluster traveling) เป็นการเดินทางที่จาํเป็นจรงิๆ การเดินทางเพื่อธุรกิจ 

และการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ซึ่งเป็นการจบัคู่เดินทางระหว่างเมืองกบัเมืองที่ควบคมุการระบาดของ COVID-19 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ 3 : ผ่อนผันหรืออนุญาตใหเ้ดินทางขา้มประเทศได ้(Travel ban relief) คาดว่าจะไม่เห็นภาพการเดิน

ทางไกลขา้มทวีปไปทั่วโลกอย่างในอดีต แนวโนม้จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคหรือทวีปเดียวกันมากกว่า 

คาดว่าจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเติบโตสงูขึน้เน่ืองจากเอเชียน่าจะฟ้ืนตวัหรือควบคมุการระบาดของ 

COVID-19 ไดดี้กว่าประเทศทางแถบอเมรกิาหรือยโุรป ในขณะที่ลกัษณะของนกัท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสงูจะเป็นกลุ่มมิล

เลนเนียลมากกวา่นกัท่องเที่ยวกลุม่อื่นๆ 

บรษัิทคาดวา่แนวโนม้ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมหลงัจาก COVID-19 จะมีแนวโนม้เป็นดงันี ้

• มีการควบรวมกิจการของธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากความไม่สมดลุของอปุสงคแ์ละอปุทาน 

• มีความสมดลุของพอรต์สินทรพัยร์ะหว่างโรงแรมที่ลงทนุเอง โรงแรมเช่าบริหาร โรงแรมภายใตส้ญัญา
รบัจา้งบรหิาร 

• มีการเพิ่มความรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น การจบัมือกบัธุรกิจสายการบิน รถเช่า 

• มีการนาํมาตรการใหม่ๆ ดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัมาปรบัใช ้

• เทคโนโลยีจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การใหบ้ริการแบบส่วนบุคคล (Personalization) 
การใหบ้รกิารโดยไม่ตอ้งมีการสมัผสั (Contactless) และระบบการประชมุแบบผสม (Hybrid)  

• มีการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์และท่องเที่ยวในชมุชนของแตล่ะทอ้งถ่ินมากขึน้  

• เกิดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพแบบองคร์วม (Holistic wellness tourism) 

สาํหรบัธุรกิจการศกึษาในปี 2564 ยงัมีแนวโนม้ที่ดีจากความตอ้งการเรียนเพื่อประกอบกิจการเพิ่มขึน้ โดยบรษัิท

มีหลกัสตูรที่ตอบรบักบัความตอ้งการดงักล่าว ทัง้ในส่วนของหลกัสตูรเพื่อการเสรมิทกัษะใหม่ (Upskill) และพฒันาทกัษะ

ที่มีอยู่ (Reskill) ขยายตลาดทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนทาํงานและกลุ่มคนตอ้งการเปล่ียนอาชีพ และดว้ยแนวโนม้ธุรกิจ

การศึกษาที่ยังเติบโตไดดี้แมจ้ะอยู่ภายใตก้ารแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ
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การศกึษาใหเ้ติบโตต่อเน่ืองในอนาคต จึงวางแผนที่จะเปิดโครงการ Food School ในปี 2564 สาํหรบัผูท้ี่สนใจเรียนศิลปะ

การทาํอาหารและเครื่องด่ืม และผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารหนา้ใหม่ในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัทวางแผนเติบโตจากปี 2563 ทัง้จากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบนัและความร่วมมือกับ

พันธมิตรในอนาคต โดยรายไดห้ลักยังคงมาจากธุรกิจใหบ้ริการจัดการอาหาร (Catering) แก่โรงเรียนนานาชาติโดย 

Epicure Catering ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองในปี 2564 จากการเขา้ลงทุนธุรกิจในประเทศเวียดนามในปีที่ผ่านมา 

นอกจากนีธุ้รกิจอาหารเพื่อสขุภาพภายใตแ้บรนด ์KAUAI (คาวาอิ) มีแผนที่จะเปิด flagship store เพิ่มในช่วงกลางปีอีก

ดว้ย  

ทางดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ โดยโครงการ “ดุสิต เซ็นทรลั พารค์” จะเริ่ม

เปิดการขาย Residence กบัลกูคา้ (Official Launch) ในปี 2564 หลงัจากดาํเนินการขายในปีที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มลกูคา้ที่

ลงทะเบียนไวก่้อนหนา้ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของการก่อสรา้งในปี 2564 เนน้ในส่วนงานคอนกรีตเสาเข็ม ทาํกาํแพง

กันดิน และงานใตดิ้น  ส่วนโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม “เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด ์ดุสิต” ยัง

วางเปา้หมายที่จะแลว้เสรจ็เพื่อโอนในปี 2566 

ในปี 2564 บรษัิทยงัคงบรหิารจดัการธุรกิจ โดยเนน้  

1. การบรหิารจดัการทางการเงิน (Financial Model) เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางการเงิน ปรบัพอรต์ทรพัยสิ์นและ

เงินลงทนุเพื่อรบัรูก้าํไร (Asset Optimization) เพื่อใหบ้รษัิทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรบัสถานการณใ์น

ปัจจบุนัและในระยะยาว (Financial resilience) 

2. การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Model) เนน้ความร่วมมือ (Collaboration) กับพันธมิตร เนน้ความคิด

ใหม่ๆ ในการดาํเนินธุรกิจ (Innovation) เพื่อสรา้งรายไดใ้หม่ๆ จากการใหบ้ริการที่แตกต่าง ตอบโจทยล์กูคา้ โดยคาํนึงถึง

ภาพรวมของผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจเดียวกนัและในอตุสาหกรรมอื่นๆ อีกดว้ย (Contribution) 

3. การปรับโครงสรา้งองค์กร (Organization Model) ทาํ Transformation ในส่วนขององคก์ร บุคลากร และ

เทคโนโลยีตามแผนงาน เพื่อใหท้ีมงานและระบบงานมีความพรอ้ม ความยืดหยุ่น และคล่องตวั เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

 

 

  

_____________________ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกิุจ งามสง่าพงษ ์ 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 


