วันที 13 พฤษภาคม 2559
เรื อง

คําชีแจงผลการดําเนินงานเปลียนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ขอรายงานผลการดําเนิ นงานตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2559 เปรี ย บเที ย บกับ งบการเงิ นรวมสํา หรั บ งวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2558 โดยงบการเงิ น
ดังกล่าวได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้นในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 แล้ว
ภาพรวม
บริ ษทั มีรายได้รวม 1,635.03 ล้านบาท เพิมขึน 49.34 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.11 เมือเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื องจากรายได้ของธุ รกิจโรงแรมทีเพิมสู งขึน อย่างไรก็ดีกาํ ไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ น
ของบริ ษทั สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 153.86 ล้านบาท นันลดลง 43.98 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.23
เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทังนี ส่วนใหญ่เนื องมาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารทีเพิมขึน
เพือการรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ โดยภายในช่วงสามถึงห้าปี ข้างหน้าบริ ษทั มีแผนจะให้บริ การโรงแรม
เพิมขึนอีกหลายแห่งทัว โลกและยังมีแผนเปิ ดโรงเรี ยนการโรงแรมอีกหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย
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ผลการดําเนินงาน
ผลประกอบการสําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 มีดงั นี
รายการ
รายได้
- ธุ รกิจโรงแรม
- ธุ รกิจรับบริ หารโรงแรม
- ธุ รกิจการศึกษา
- ธุ รกิจอืนๆ
รวมรายได้
กําไรก่ อนดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ และค่ าเสื3 อมราคา
(EBITDA)
%
ค่าเสื อมราคา
กําไรก่ อนดอกเบีย- และภาษีเงินได้ (EBIT)
%
ดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรสุ ทธิส่วนทีเ3 ป็ นของบริษัท
กําไรต่ อหุ้น
(บาท)
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ไตรมาส
1/2559

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส
ผลต่ าง
1/2558

%

1,395.03
35.22
114.38
90.40
1,635.03

1,326.20
37.50
120.01
101.98
1,585.69

68.83
(2.28)
(5.63)
(11.58)
49.34

5.19
(6.07)
(4.69)
(11.36)
3.11

408.10
25.0
188.74
219.36
13.4
34.38
184.98

419.14
26.4
164.69
254.45
16.0
26.25
228.20

(11.04)

(2.63)

24.05
(35.09)

14.60
(13.79)

8.13
(43.22)

30.97
(18.94)

31.12
153.86
1.82

30.36
197.84
2.34

0.76
(43.98)
(0.52)

2.50
(22.23)
(22.23)

1. รายได้
ในไตรมาสแรกของปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวม 1,635.03 ล้านบาท เพิมขึน 49.34 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 3.11 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นทีน่าสังเกตว่า การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการ
ออกแคมเปญใหม่ๆ เพือดึงดูดนักท่องเทียวทีมีกาํ ลังใช้จ่ายสู งทําให้มีนกั ท่องเทียวเพิมขึน และนักท่องเทียว
ชาวเอเซี ยก็มีจาํ นวนเพิมขึน แต่สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในหลายประเทศชันนําของยุโรป
รวมทังในรัสเซี ย ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา ยังส่ งผลให้มีการชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ ในขณะที
ราคานํามันทีลดตําลงก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวในตลาดตะวันออกกลางเช่นกัน
ธุ รกิจโรงแรม
บริ ษทั มี รายได้ของธุ รกิ จโรงแรมจํานวน 1,395.03 ล้านบาท เพิมขึ น 68.83 ล้านบาท หรื อร้ อยละ
5.19 เมือเปรี ยบเทียบไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่มาจากโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โรงแรมดุ สิต
ธานี หัวหิ น และโรงแรมดุ สิตธานี กรุ งเทพ รวมทังโรงแรมดุ สิ ตธานี มะนิ ลา ที มีรายได้เพิมขึ นจากการ
ปรับปรุ งห้องพักในส่ วนแรกแล้วเสร็ จประมาณร้อยละ 90
ธุ รกิจรับบริ หาร
บริ ษทั มีรายได้ค่าบริ หารงานจากโรงแรมอืนๆจํานวน 35.22 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 2.28 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.07 โดยส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าบริ หารงาน
ที ได้รับจากโรงแรมในสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ ลดลงเนื องด้วยราคานํามันที ลดตําลงและสถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิ จ นอกจากนี บริ ษทั ได้มีการเซ็ นสัญญารับบริ หารโรงแรมเพิมขึ นอีก 2 แห่ งในประเทศจีน ในช่ วง
ไตรมาส 1 ปี 2559 ทีผา่ นมา
ธุ รกิจการศึกษา
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จการศึกษาจํานวน 114.38 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน
จํานวน 5.63 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.69 โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากวิทยาลัยดุ สิตธานี เนื องจากปี นี มี
ระยะเวลาเปิ ดเทอมช้ากว่าปี ก่อน จึงทําให้รับรู ้รายได้นอ้ ยกว่าปี ก่อน รายได้จากธุ รกิจการศึกษาประกอบด้วย
- รายได้จากวิทยาลัยดุสิตธานี จํานวน 101.91 ล้านบาท
- รายได้จากการรับบริ หารที Lyceum of the Philippines University จํานวน 10.52 ล้านบาท
- รายได้จากโรงเรี ยนดุ สิ ตธานี การโรงแรม ซึ งเริ มเปิ ดดําเนิ นการเมื อวันที 14 กันยายน 2558
จํานวน 1.95 ล้านบาท
ในช่ วงไตรมาส 1 ปี 2559 ที ผ่า นมานัน บริ ษ ทั ได้มี ก ารลงนามในความร่ วมมื อกับ สถาบัน การ
โรงแรมที มีชือเสี ยงและเป็ นที ย อมรั บ ระดับ โลก อย่างโรงเรี ย นการโรงเรี ย นการโรงแรมโลซาน (École
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Hôtelière de Lausanne) เพือร่ วมมื อกันขยายหลักสู ตรการเรี ยนเพิมเติ มขึนทําให้มีหลักสู ตรครอบคลุ มทัง
ระดับอาชีวศึกษาและหลักสู ตรพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ธุ รกิจอืนๆ
รายได้จากธุ รกิจอืนๆ จํานวน 90.40 ล้านบาท ลดลง 11.58 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.36 จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยหลักมีสาเหตุมาจาก
- ในไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อนบริ ษทั ได้รับรู ้ รายได้กาํ ไรจากการขายทรัพย์สินทีมีไว้เพือขาย
(โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
เมื อปลายปี 2553 ซึ งได้ต งั พักบัญชี ไ ว้จาํ นวน 6.90 ล้านบาท เนื องจากบริ ษทั มี ภาระการคํา
ประกันค่าเช่าขันตํา 4 ปี ซึ งปี นีได้ครบระยะเวลาการคําประกันแล้ว
- ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมค้าทีรับรู ้เป็ นส่ วนแบ่ง
กําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 5.78 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 0.40 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุ นจาก Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
ซึ งจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในวันที 15 กรกฏาคม 2558 โดยเป็ นการร่ วมค้า
ทีรับรู ้เป็ นส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย จํานวน 1.95 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขาย และกําไรขั-นต้ น
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริ การจํานวน 1,016.21 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน 40.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.14 โดยต้นทุนขายและการให้บริ การประกอบด้วย
- ต้นทุ นทางตรง เช่ น ต้นทุ นการให้บริ การห้องพัก ต้นทุ นอาหารและเครื องดื ม เงิ นเดื อนและ
สวัสดิ การพนักงาน เป็ นต้น เป็ นจํานวน 838.42 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาสเดี ยวกันของปี
ก่อน 16.19 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.97
- ต้นทุนบริ การ-ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 177.79 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาส
เดี ยวกันของปี ก่อน 24.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.75 โดยส่ วนใหญ่เป็ นค่าเสื อมราคาจาก
การปรับปรุ งห้องพักแล้วเสร็ จของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้น 480.73 ล้านบาท เพิมขึน 21.43 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.66 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 32.11 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ เพิมขึนจาก
อัตรากําไรขันต้นในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ งอยูท่ ีร้อยละ 32.00 เนืองจากมีการควบคุมต้นทุน และการ
เพิมขึนของรายได้
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3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 98.16 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1.97 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 2.05 ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 287.55 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน 41.99 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.10 โดยค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนส่ วนใหญ่เกียวข้องกับทรัพยากรบุคคลเพือ
รองรับการขยายตัวของธุ รกิจ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 25.77 ของรายได้จาก
การขายและการให้บริ การในไตรมาสนี เปรี ยบเทียบกับร้อยละ 23.81 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เมือหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารแล้ว ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรก่อนหักดอกเบีย
จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื อมราคา (EBITDA) จํานวน 408.10 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 11.04 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.63 และเมือหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื อมราคา และส่ วน
ผลกําไรทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ มแล้ว บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 153.86 ล้านบาท ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 43.98 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.23 คิดเป็ นกําไร 1.82 บาทต่อหุ น้
ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 มี นาคม 2559 เปรี ย บเที ยบกับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี
สิ นทรัพย์ รวมจํานวน 9,299.24 ล้านบาท ลดลง 96.43 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของสิ นทรัพย์
1. สิ นค้าคงเหลือ จํานวน 6.82 ล้านบท
2. อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 166.15 ล้านบาท จากการหัก
ค่าเสื อมราคาตามอายุการใช้งาน
3. ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าจํานวน 21.64 ล้านบาท จากการตัดจําหน่ายตามอายุสัญญา
4. สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จาํ นวน 10.42 ล้านบาท เนื องจากการลดลงของผลขาดทุ น
สะสมทางภาษี
5. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์อืนจํานวน 6.76 ล้านบาท
การเพิมขึนของสิ นทรัพย์
1. เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุ นระยะสันจํานวน 48.46 ล้านบาท จากกระแส
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
2. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนจํานวน 5.54 ล้านบาท จากรายได้ทีเพิมขึน
3. เงินลงทุนเผือ ขาย 16.28 ล้านบาท จากการเพิมขึนในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือขาย
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4. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจํานวน 21.91 ล้านบาท จากการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ยและเงินปั นผลรับจากกองทุนรวม
5. เงินลงทุนในการร่ วมค้าจํานวน 5.81 ล้านบาท จากการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
6. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 17.17 ล้านบาท จากการให้บริ ษทั ร่ วมค้ากูย้ มื
หนีส- ิ นรวมมีจาํ นวน 3,813.67 ล้านบาท ลดลงจํานวน 177.55 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของหนีสินรวม
1. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนจํานวน 135.30 ล้านบาท เนื องจาก เจ้าหนี การค้า ลดลง 27.72 ล้าน
บาท เจ้าหนี ค่าจัดหาสิ นทรัพย์ลดลง 25.37 ล้านบาท เงินมัดจํารับลดลง 46.38 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าวิทยาลัยดุสิตธานี ลดลง 56.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน 10.77 ล้านบาท และเจ้าหนี อืน และอืนๆ
เพิมขึน 9.67 ล้านบาท
2. เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี และเงินกูย้ ืมระยะยาว จํานวน 102.01 ล้านบาท
จกการชําระคืนโดยบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
3. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจํานวน 6.27 ล้านบาท จากการรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีให้เช่า
การเพิมขึนของหนีสินรวม
1. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 41.88 ล้านบาท เพือใช้เป็ นทุน
หมุนเวียน
2. ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจํานวน 4.39 ล้านบาท จากผลประกอบการของบริ ษทั ย่อยทีดีข ึน
3. ภาระหนี สินจากการลงทุนในการร่ วมค้าจํานวน 6.41 ล้านบาท จากการรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจากกิจการการร่ วมค้าแห่งหนึง
4. หนีสินหมุนเวียนอืนจํานวน 4.42 ล้านบาท
4. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 9.65 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจาํ นวน 4,729.14 ล้านบาท เพิมขึน 135.94 ล้านบาท จากกําไรจากการ
ดําเนิ นงาน 153.86 ล้านบาท ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (มูลค่าราคายุติธรรม) 12.86 ล้านบาท
การได้มาซึ งส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง (23.09) ล้านบาท และผลต่าง
จากอัตราแลกเปลียน (ขาดทุน) จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 7.69 ล้านบาท ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้
เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 756.44 ล้านบาท ลดลง 54.83 ล้านบาท
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อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่ วนหนีสิน (ไม่รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนหนีสินเฉพาะเงินกู้ (Interest Bearing Debt) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ (ROE)
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ต่อหุ น้

เท่า
เท่า
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่ม

-7-

31 มี.ค.
2559
0.58
0.36
2.34
3.30
55.95

31 ธ.ค.
2558
0.62
0.38
3.57
4.41
54.34

