บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
บทสรุ ปของผู้บริหาร
ในไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 55 ล้ านบาทและ 23 ล้ านบาท ตามลําดับ
สาเหตุ ห ลั กเป็ นผลมาจากรายได้ ที+ลดลงจากการปรั บปรุ งห้ อ งพั กของโรงแรม 3 แห่ ง และการเพิ+มขึ0น ของ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารเพื+อรองรั บการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีรายได้ รวม 1,184 ล้ านบาท
เพิ=มขึน? ร้ อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิ จรั บบริ หารโรงแรมและรายได้ จากธุรกิจ
การศึกษาเพิ=มขึ ?น ประกอบกับรับรู้ รายได้ คา่ ธรรมเนียมในการโอนสิทธิการเช่าที=ดิน ขณะที=มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรมลดลง
เนื=องจากการปรับปรุงห้ องพักของโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต โรงแรมดุสติ ธานี พัทยา และโรงแรมดุสติ ธานี มะนิลา ทํา
ให้ จํานวนห้ องที=สามารถขายได้ (Room Inventory) ลดลงเมื=อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามในไตรมาส
นี ?บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ=มขึ ?น และมีสว่ นแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียเพิ=มขึ ?น ส่งผลให้ มี
กําไรก่อนหักดอกเบี ?ยจ่าย ภาษี ค่าเสื=อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 135 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 5.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรายงานขาดทุนสุทธิ 55 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 25.3 จาก
ไตรมาส 3 ปี 2559
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,777 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักเกิดจากการลดลงของจํานวนผู้เข้ าพักในส่วนของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และเป็ นผลจากการปรับปรุ งห้ องพักของ
โรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ ต โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประกอบกับมีรายได้ ค่าอาหารและ
เครื= องดื=มลดลง โดยเฉพาะรายได้ จากงานจัดเลี ?ยง (catering) ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ นอกจากนีบ? ริ ษัทฯ มี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ=มขึน? ตลอดจนรั บรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิ จากเงิ น ลงทุนตามวิธี ส่วนได้ เสีย ทําให้ บริ ษัทฯ มี
EBITDA เท่ากับ 529 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 24.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิ 23 ล้ านบาทเทียบกับ
กําไรสุทธิ 39 ล้ านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
ผลการดําเนินงานโดยรวม
ไตรมาส
3/2560
ธุรกิจโรงแรม
917
ธุรกิจรั บบริ หารโรงแรม
37
ธุรกิจการศึกษา
84
อื=นๆ
146
รวมรายได้
1,184
กําไรก่อนดอกเบี ?ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื=อมราคา 135
กําไรก่อนดอกเบี ?ยจ่ายและภาษีเงินได้
(23)
กําไรสุทธิส่วนที3เป็ นของบริ ษัท
(55)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
(0.065)
หน่ วย: ล้ านบาท
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ไตรมาส
3/2559
1,007
26
82
59
1,175
143
(47)
(73)
(0.087)

+/(-)

%

(90)
10
2
86
9
(8)
24
19
0.022

(8.9%)
38.7%
2.8%
145.3%
0.8%
(5.8%)
(51.5%)
(25.3%)
(25.3%)

เก้ าเดือน เก้ าเดือน
+/(-)
2560
2559
3,091
3,436
(345)
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102
3
271
292
(21)
310
179
131
3,777
4,009
(232)
529
701
(172)
52
129
(77)
(23)
39
(63)
(0.027) 0.047 (0.074)

%
(10.0%)
2.7%
(7.2%)
73.4%
(5.8%)
(24.5%)
(59.9%)
(158.8%)
(158.0%)
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ผลการดําเนินการสําหรั บไตรมาส 3 ปี 2560
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 1,184 ล้ านบาท เพิ=มขึน? ร้ อยละ 0.8 เมื=อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ รวม
ประกอบด้ วยรายได้ จากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอื=นๆ ดังนี ?
ธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรม 917 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
• รายได้ จากโรงแรมในประเทศลดลงร้ อยละ 8.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรั บปรุ ง
ห้ องพักของโรงแรมดุสติ ธานี พัทยา และโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต ซึง= อยูภ่ ายใต้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิท ธิ ก ารเช่ า ดุสิต ธานี (DTCPF หรื อ “กองทุน รวม”) ส่ง ผลให้ มี จํ า นวนห้ อ งพัก ที= ส ามารถขายได้ ล ดลง
นอกจากนี ?ยังมีรายได้ คา่ อาหารและเครื= องดื=มลดลง โดยเฉพาะในส่วนงานจัดเลี ?ยง (catering) ที=โรงแรมดุสติ ธานี
กรุงเทพ
• รายได้ จากโรงแรมในต่างประเทศลดลงร้ อยละ 5.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เกิดจากสองปั จจัยที=กระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญคือ การปรับปรุ งห้ องพักของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ทําให้ จํานวนห้ องที=สามารถขายได้ ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และได้ รับผลจากการแปลงค่างบการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินสกุลบาท
โดยเมื=อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ค่าเงินบาทแข็งขึ ?นร้ อยละ 4 เมื=อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐ และ
แข็งค่าขึ ?นร้ อยละ 10 เมื=อเทียบกับเงินเปโซ
ธุรกิจการศึกษา
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจการศึกษา 84 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเพิ=มขึ ?นของ
รายได้ ของวิทยาลัยดุสิตธานีอนั เนื=องมาจากรายได้ บริ การทางวิชาการเพิ=มขึ ?น ทังนี
? ?ตังแต่
? ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ ไม่มี
รายได้ จากโรงเรี ยนดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา เนื=องจากได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจการศึกษาเพื=อให้ สอดคล้ องกับ
วิ ส ัย ทัศ น์ แ ละแผนกลยุท ธ์ ใ หม่ข องบริ ษั ท ฯ โดยใช้ ส ถานที= ข องโรงเรี ย นดุสิต ธานี ก ารโรงแรมศึก ษาเป็ น Dusit Thani
Excellence Center (DTEC) ของวิทยาลัยดุสิตธานี เพื=อทําหน้ าที=เป็ นศูนย์การวิจยั ค้ นคว้ าและพัฒนาหลักสูตรการเรี ยน
การสอน รวมถึงสูตรการทําอาหารรู ปแบบต่างๆ เพื=อให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที=มีความโดดเด่น พร้ อมกับทําหน้ าที=เป็ น
ศูนย์การเรี ยนการสอนสําหรับหลักสูตรเพื=ออาชีพ ประกอบด้ วย 1) หลักสูตรระยะสัน? 2) หลักสูตร Customized Corporate
เช่น หลักสูตรสําหรับลูกเรื อ และธุรกิจองค์กรด้ านการให้ บริ การ Hospitality เป็ นต้ น 3) บริ การให้ คําปรึ กษาแก่องค์กร/
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงโรงเรี ยนประกอบธุรกิจอาหารในประเทศภูมิภาคอาเซียน ทังนี
? ? DTEC ได้
เปิ ดให้ บริ การทางวิชาการแล้ วตังแต่
? วนั ที= 1 ตุลาคม 2560
ธุรกิจบริหารโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจรับบริ หารโรงแรมที=มีรายได้ คา่ บริ หารงานจากโรงแรมอื=นๆ จํานวน 37 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 38.7 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื=องจากอัตราการเข้ าพักที=เพิ=มขึ ?นของโรงแรมดุสติ ธานี เลควิว ไคโร และโรงแรมดุสติ ธานี กวม
รี สอร์ ท
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ธุรกิจอื3นๆ
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจอื=นเท่ากับ 146 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ145.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้รายได้ คา่ ธรรมเนียมในการโอนสิทธิการเช่าที=ดินจํานวน 90 ล้ านบาท อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ รับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย 40 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ=มขึ ?นร้ อยละ 56.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากการปรับปรุงห้ องพักโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต ที=อยูภ่ ายใต้ กองทุนรวม
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 405 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 8.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเพิ=มขึ ?น
ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที=มาจากค่าใช้ จ่ายบุคลากรทังในส่
? วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษาเพื=อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับค่าที=ปรึ กษาทางกฎหมายและทางการเงิน สําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบ
ผสม (Mixed-use project) และโครงการการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และโครงการอื=นๆ ขณะที=มีค่าใช้ จ่ายในการขาย
ลดลง เนื=องมาจากรายได้ ในการขายและบริ การลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 42.4 เป็ น 15 ล้ านบาท เนื=องจากมีการชําระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาว และเป็ นผลมาจากการแปลงค่างบการเงิ นต่างประเทศจากเงินบาทที=แข็งค่าขึน? แม้ ว่าอัตราดอกเบีย? จะ
เพิ=มขึ ?นก็ตาม
กําไรก่ อนดอกเบีย@ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื3อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 135 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก คือ รายได้
ที=ลดลงจากการปรั บปรุ งห้ องพักในไตรมาส การเพิ=มขึน? ของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และการเพิ=มขึน? ของส่วน
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ขณะที=ค่าเสื=อมราคาลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจากการเปลี=ยน
ประมาณการทางบัญชี เรื= องอายุการใช้ งานของสินทรั พย์ ของ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา เพื=อสะท้ อนถึงประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที=แท้ จริ ง และเป็ นแนวทางเดียวกับนโยบายของบริ ษัทฯ
กําไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ รายงานขาดทุนสุทธิ 50 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 21.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยบริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ สว่ นของบริ ษัทใหญ่ 55 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 25.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก
การลดลงของรายได้ จากการขายและบริ การ การรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย และค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารที=เพิ=มขึ ?นตามที=ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
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บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560

ผลการดําเนินการสําหรั บงวด 9 เดือนปี 2560
สําหรับงวด 9 เดือน บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 3,777 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก
ประกอบด้ วย
ธุรกิจโรงแรม
สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรม 3,091 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10.0 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดย
• โรงแรมในประเทศและโรงแรมภายใต้ กองทุนรวม มีรายได้ ลดลงร้ อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของจํานวนผู้เข้ าพักในส่วนของโรงแรมดุสติ ธานี หัวหิน ประกอบกับการเริ= มปรับปรุงห้ องพัก
ของโรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ ต และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตลอดจนมีรายได้ ค่าอาหารและเครื= องดื=มลดง
โดยเฉพาะในส่วนงานจัดเลี ?ยง (catering) ของโรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพ
• ด้ วยผลกระทบจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี=ยนของงบการเงินต่างประเทศ และการปรับปรุ งห้ องพักที=โรงแรม
ดุสิต มะนิลา จึงทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิ จโรงแรมในต่างประเทศลดลงร้ อยละ 2.0 เมื=อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แม้ วา่ จะมีรายได้ จากโรงแรมดุสติ ธานี มัลดีฟท์เพิ=มขึ ?นจากอัตราการเข้ าพักที=เพิ=มขึ ?นก็ตาม
ธุรกิจการศึกษา
สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจการศึกษา 271 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยเป็ นผลมาจากการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ของกลุม่ ธุรกิจการศึกษา โดยได้ ปิดโรงเรี ยนดุสติ ธานีการโรงแรมศึกษาใน
ไตรมาส 3 เพื=อใช้ สถานที=โรงเรี ยนเป็ น Dusit Thani Excellence Centre (DTEC) ของวิทยาลัยดุสติ ธานีเพื=อรองรับหลักสูตร
การเรี ยนการสอนตามที=กล่าวมาแล้ วก่อนหน้ านี ?
ธุรกิจบริหารโรงแรม
ธุรกิจรับบริ หารโรงแรมมีรายได้ 105 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากรายได้ ที=ดีขึ ?นของ
โรงแรม ดุสติ ธานี เลควิว ไคโร และ ดุสติ ธานี กวม รี สอร์ ท
ธุรกิจอื3นๆ
บริ ษัทฯ มีรายได้ อื=น 310 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 73.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า 90 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 1,201 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?นร้ อยละ 5.5 จาก 9 เดือนแรกปี 2559 สาเหตุหลักมา
จากมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ=มขึน? จากค่าที=ปรึ กษาทางกฎหมายและที=ปรึ กษาทางการเงิ นสําหรั บโครงการพัฒนา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รู ป แบบผสม (Mixed-use project) และโครงการการปรั บ โครงสร้ างของบริ ษั ท ฯ และโครงการอื= น ๆ
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สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
ประกอบกับมีคา่ ใช้ จ่ายบุคลากรที=เพิ=มขึ ?นทังในส่
? วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษาเพื=อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ขณะที=มีคา่ ใช้ ทางการขายลดลงเนื=องจากรายได้ จากการขายและบริ การลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงร้ อยละ 22.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 44 ล้ านบาท เนื=องจากชําระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาว และเป็ นผลมาจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศจากเงินบาทที=แข็งค่าขึ ?นแม้ ว่าอัตราดอกเบี ?ยจะเพิ=มขึ ?นก็
ตาม
กําไรก่ อนดอกเบีย@ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื3อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
EBITDA สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 529 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 24.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก คือ
รายได้ ที=ลดลงจากการปรับปรุงห้ องพักตังแต่
? ไตรมาส 2 ประกอบกับรายได้ คา่ อาหารและเครื= องดื=มลดลง มีคา่ ใช้ จ่ายในการ
บริ หารเพิ=มขึ ?น ตลอดจนรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ขณะที=มีค่าเสื=อมราคาที=ลดลงเนื=องจาก
การเปลีย= นแปลงประมาณการบัญชี เรื= องค่าเสือ= มราคาของโรงแรมดุสติ ธานี มะนิลา เพื=อสะท้ อนถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที=แท้ จริ งและเป็ นแนวทางเดียวกับนโยบายของบริ ษัทฯ
กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ รายงานกําไรสุทธิสําหรับ 9 เดือนแรกปี 2560 เท่ากับ 0.6 ล้ านบาท เมื=อเทียบกับกําไรสุทธิ 72 ล้ านบาทจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ ขาดทุนสุทธิที=เป็ นส่วนของบริ ษัท 23 ล้ านบาท เมื=อเทียบกับกําไรสุทธิ 39 ล้ านบาทใน 9
เดือนแรกปี 2559

ฐานะทางการเงิน
หน่ วย:ล้ านบาท

หนี ส@ ินรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สินทรั พย์ รวม

9,632
1,650

9,632
1,723

9,033
1,913

2,356
7,981

30 ก.ย. 60

7,120

31 ธ.ค. 59

สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

9,033
1,714
1,965

5,552

5,354

30 ก.ย. 60

31 ธ.ค. 59

หนีส@ ินหมุนเวียน
หนีส@ ินไม่ หมุนเวียน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์
ณ วันที= 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ
? ?นจํานวน 9,632 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?น 599 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6.6 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที= 31 ธันวาคม 2559 เป็ นผลมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 263 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน
355 ล้ านบาท เงินลงทุนระยะสันเพิ
? =มขึ ?น 88 ล้ านบาทจากการลงทุนในเงินฝากประจําของบริ ษัทย่อยเพิ=มขึ ?น
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บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ=มขึ ?น 861 ล้ านบาท จากค่าเช่าที=ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้ าเพิ=มขึ ?น 834 ล้ านบาทจาก
การจ่ายชําระค่าเช่าล่วงหน้ าสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) ให้ แก่สาํ นักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ และเงินลงทุนเผื=อขายเพิ=มขึ ?น 98 ล้ านบาทจากการปรับมูลค่าการลงทุนตามราคา
ตลาด ขณะที=ที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลง 316 ล้ านบาทจากการตัดค่าเสือ= มราคาแม้ วา่ จะมีการลงทุน
เพิ=มในที=ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีส@ ิน
ณ วันที= 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ?สินรวมทังสิ
? ?นจํานวน 4,079 ล้ านบาท เพิ=มขึ ?น 400 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
10.9 จากหนี ?สินรวม 3,679 ล้ านบาท ณ วันที= 31 ธันวาคม 2559 เป็ นผลมาจาก
• หนี ?สินหมุนเวียน เพิ=มขึ ?น 10 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ=มขึ ?นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
?
สถาบันการเงิน 156 ล้ านบาท ในขณะที=เจ้ าหนี ?การค้ าและเจ้ าหนี ?อื=นลดลง 163 ล้ านบาท
• หนี ส? ิ น ไม่ ห มุน เวี ย น เพิ= ม ขึ น? 391 ล้ า นบาท สาเหตุห ลัก เป็ นผลจากเงิ น มัด จํ า ค่ า เช่ า รั บ สํ า หรั บ โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) จํานวน 492 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
ณ วันที= 30 กันยายน ปี 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 515 ล้ านบาท ลดลง 355 ล้ านบาท
เมื=อเปรี ยบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที= 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 870 ล้ านบาท
แหล่ งที3มาของเงินทุน
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินการ เป็ นผลสุทธิของเงินสดรับจากรายได้ จากการขายและให้ บริ การ และเงินสด
จ่ายสําหรับค่าใช้ จ่ายและภาษี เงินได้ 373 ล้ านบาท และเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 340 ล้ านบาท มาจากการเพิ=มทุน
ในบริ ษัทย่อยของโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย 289 ล้ านบาท
แหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
บริ ษัทฯ มีเงินสดจ่ายสุทธิ การใช้ ไปในการลงทุน 1,054 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายค่าเช่าที=ดินและอาคารล่วงหน้ า 973 ล้ าน
บาท และจ่ายเพื=อซื ?ออุปกรณ์ 345 ล้ านบาท เงินมัดจําจ่ายเพื=อให้ ได้ สิทธิ บริ หารโรงแรม 75 ล้ านบาท และเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วม 64 ล้ านบาท ขณะที=รับเงินมัดจําจากการให้ เช่าช่วงอาคาร 492 ล้ านบาท
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บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
หน่ วย: ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั ?น
ลูกหนี ?การค้ าและลูกหนี ?อื=น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื=น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ที=ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื=น และอื=นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
?
นการเงิน
เจ้ าหนี ?การค้ าและเจ้ าหนี ?อื=น
เงินกู้ยืมระยะยาวที=ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง= ปี
หนี ?สินหมุนเวียนอื=น และอื=นๆ
รวมหนีส@ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ?สินไม่หมุนเวียนอื=น และอื=นๆ
รวมหนีส@ ินไม่ หมุนเวียน และอื3นๆ
รวมหนีส@ ิน
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที=ไม่ มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้
? น
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี ?ยและภาษีเงินได้
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
ประสิทธิภาพในการใช้ สินทรั พย์ *
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ?สินที=มีภาระดอกเบี ?ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ?สินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ?ย (เท่า)
* ปรับเทียบเต็มปี
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30 ก.ย. 60 % สินทรั พย์ รวม 31 ธ.ค. 59 % สินทรั พย์ รวม
515
5.3%
870
9.6%
446
4.6%
358
4.0%
459
4.8%
463
5.1%
231
2.4%
222
2.5%
1,650
17.1%
1,913
21.2%
1,380
14.3%
1,370
15.2%
4,373
45.4%
4,690
51.9%
2,228
23.1%
1,060
11.7%
78.8%
7,981
82.9%
7,120
9,632
100.0%
9,033
100.0%
622
6.5%
467
5.2%
810
8.4%
973
10.8%
202
2.1%
157
1.7%
90
0.9%
117
1.3%
1,723
17.9%
1,714
19.0%
945
9.8%
1,053
11.7%
1,411
14.6%
913
10.1%
21.8%
2,356
24.5%
1,965
4,079
42.4%
3,679
40.7%
4,526
47.0%
4,589
50.8%
1,027
10.7%
765
8.5%
5,552
57.6%
5,354
59.3%
30 ก.ย. 60
26.93%
15.48%
-0.61%
30 ก.ย. 60
1.14%
1.49%
30 ก.ย. 60
0.96
30 ก.ย. 60
0.39
0.90
30 ก.ย. 60
9.13

30 ก.ย. 59
26.71%
18.95%
0.98%
30 ก.ย. 59
3.27%
3.13%
ปี 2559
1.12
ปี 2559
0.37
0.80
30 ก.ย. 59
12.93

ส่ วนต่ าง
-40.8%
24.7%
-0.9%
3.8%
-13.7%
0.7%
-6.7%
110.2%
12.1%
6.6%
33.3%
-16.7%
28.3%
-23.5%
0.6%
-10.2%
54.6%
19.9%
10.9%
-1.4%
34.2%
3.7%

บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
แนวโน้ มในอนาคต
สําหรับแนวโน้ มในไตรมาส 4 ตามปกติจะเป็ นช่วงฤดูกาลท่องเที=ยว โดยคาดว่าธุรกิจท่องเที=ยวจะมีทิศทางที=ดีขึ ?นเมื=อเทียบ
กับปี 2559 หลังจากผ่านพ้ นช่วงถวายอาลัยและงานพระราชพิธีพระบรมศพไปแล้ วเมื=อปลายเดือนตุลาคมที=ผ่านมา ทังนี
? ?
บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งห้ องพักของโรงแรม ดุสิตธานี พัทยา เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนตุลาคม ส่วนโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา่
ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา จะดําเนินการแล้ วเสร็ จภายในเดือนพฤศจิกายนนี ? ทันรองรับฤดูการท่องเที=ยวในช่วง
ปลายปี 2560 และไตรมาส 1 ปี หน้ า ซึง= จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ=มศักยภาพในการแข่งขันของโรงแรมเหล่านี ?ได้ ดีขึ ?น
สําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use project) บริ ษัท วิมานสุริยา จํากัด ซึง= เป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ที=เกิดจากการลงทุนร่ วมกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ในสัดส่วนร้ อยละ 65:35 ได้ พฒ
ั นาโครงการในพืน? ที=
ปั จจุบนั ของโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ ที=มมุ ถนนพระราม 4 ให้ เป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ใจกลางเมือง ซึ=งนอกจากจะมีการ
สร้ างโรงแรมใหม่แทนที=โรงแรมเดิมแล้ ว ยังรวมถึงการพัฒนาอาคารที=พกั อาศัย อาคารสํานักงาน และพื ?นที=ค้าปลีกด้ วย
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการรื อ? ถอนอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ที=อยู่บนพื ?นที=ที=ได้ รับเพิ=มเติม ซึ=งอยู่ติดกับ
อาคารสํานักงานและอาคารจอดรถของโรงแรมดุสิตธานี หลังจากได้ ทําการชําระค่าเช่าล่วงหน้ าให้ แก่สํานักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริ ย์เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนมิถนุ ายน
นอกจากนี ?ในวันที= 31 ตุลาคมที=ผ่านมา บริ ษัท ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ตี ? รี ท จํากัด ซึ=งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ รับการอนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ เป็ นเวลา 5 ปี
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิ จาก ก.ล.ต. ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิต
ธานี (DTCPF) เป็ นกองทรัสต์อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดุสิตธานี (DTCREIT) ซึ=งเป็ นส่วนหนึ=งของแผนธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ที=ต้องการเน้ นเสริ มสร้ างรากฐานของบริ ษัทฯ ในเรื= องการพัฒนาขีดความสามารถทางการเงิ น ซึ=งเป็ น 1 ใน 5
รากฐานสําคัญของบริ ษัทฯ ที=บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญ นัน= คือ ด้ านบุคลากร (People) ด้ านกระบวนการทํางาน (Process)
ด้ านเทคโนโลยี (Technology) ด้ านทรัพย์สิน (Properties) และด้ านการเงิน (Financial Capability) ซึ=งการแปลงสภาพ
กองทุนรวมและจัดตัง? เป็ นกองรี ทในครั ง? นีจ? ะทําให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงิ นทุนในการพัฒนาและลงทุนด้ านสินทรั พย์ และ
ปรับปรุงพัฒนาสินทรัพย์ที=มีอยูใ่ ห้ ดีขึ ?น ตลอดจนเพิ=มขีดความสามารถในการลงทุนด้ วยการหาสินทรัพย์ใหม่มาเพิ=มเติม
สําหรั บการเติบโตของบริ ษัทฯ ในระยะยาวนัน? บริ ษัทฯ ได้ วางแผนกลยุทธ์ 9 ปี (2559-2568) เพื=อบรรลุเป้าหมาย 3
ประการ ได้ แก่
1. การเพิ=มจํานวนห้ องพักในโรงแรมอีกเท่าตัว
2. การสร้ างสมดุลของพอร์ ตธุรกิจเพื=อให้ รายได้ จากในประเทศและจากต่างประเทศมีสดั ส่วนร้ อยละ 50:50
3. การเพิ=มความหลากหลายของประเภทธุรกิจเพื=อให้ 10% ของรายได้ รวมมาจากโครงการลงทุนในธุรกิจอื=นๆ ที=
เกี=ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
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บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ ายบริ หาร
สําหรับไตรมาส 3 และเก้ าเดือนแรกปี 2560
โดยใช้ กลยุทธ์ หลัก 3 ประการ คือ สร้ างสมดุล (Balance) กระจายความเสี=ยง (Diversify) และเติบโต (Expand) ในการ
บริ หารธุรกิจให้ ได้ ตามเป้าหมายที=วางไว้
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ในช่วง 3 ปี แรกของแผนกลยุทธ์ (2559-2561) ซึ=งเป็ นช่วงระยะเวลาที=สําคัญในการลงทุนเพื=อสร้ าง
ความแข็งแกร่ งให้ รากฐานสําคัญทัง? 5 ข้ างต้ น เพื=อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจในระยะยาวและการเติบโตอย่างยัง= ยืนของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต ด้ วยจุดเด่นของบริ ษัทฯ ในเรื= องของแบรนด์โรงแรมที=มีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเป็ นไทยที=โดดเด่นด้ วย
บริ การในมาตรฐานสากล บริ ษัทฯ จึงเน้ นขยายธุรกิจรับบริ หารโรงแรมมากขึ ?น ซึ=งจะช่วยพยุงรายได้ จากธุรกิจโรงแรมที=จะ
ลดลงในอนาคตเมื=อปิ ดโรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพ ในปี 2561 โดยในปี นี ?บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเซ็นสัญญาบริ หารโรงแรมไปแล้ ว 15
แห่งซึง= ส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมในต่างประเทศ เช่น เอธิโอเปี ย เนปาล เวียดนาม บาห์เรน ขณะเดียวกันก็สร้ างความแข็งแกร่ ง
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จีน และไทยอย่างต่อเนื=อง อย่างไรก็ดีในปี 2560-2561 บริ ษัทฯ คาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานทีจ= ะ
อ่อนตัวลง จากรายได้ ของธุรกิจโรงแรมที=ลดลงจากการปรับปรุ งโรงแรมตามแผนงานแม้ ว่าจะมีรายได้ จากการรับบริ หาร
โรงแรมเพิ=มมากขึน? ตามจํานวนสัญญาการบริ หารโรงแรมที=เพิ=มขึน? ก็ตาม เนื=องจากบริ ษัทฯ ยังต้ องดําเนินการพัฒนา
รากฐานด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการทํางาน เพื=อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาวทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ=มขึ ?นใน
ส่ว นของค่าที= ปรึ กษาทางกฎหมายและค่าที= ปรึ กษาทางการเงิ น สําหรั บโครงการพัฒนาอสังหาริ ม ทรั พย์ รู ป แบบผสม
โครงการการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และโครงการอื=นๆ และมีค่าใช้ จ่ายในส่วนของบุคลากรเพิ=มขึ ?นทังในส่
? วนของธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจการศึกษา
สําหรับแผนการเติบโตในช่วงปี 2562-2564 จะเป็ นช่วงที=บริ ษัทฯ รับรู้ ศกั ยภาพในการเติบโตเมื=อโรงแรมดุสิต กรุ งเทพแห่ง
ใหม่แล้ วเสร็ จ มีการผสมผสานระหว่างธรุ กิจโรงแรมและธุรกิจการศึกษา และการขยายจํานวนห้ องพักเพิ=มขึ ?นเท่าตัว ส่วน
แผนการเติบโตในช่วงปี 2565-2568 จะเป็ นช่วงแห่งการสร้ างมูลค่าเมื=อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสมเสร็ จ
สมบูรณ์ทงโครงการ
ั?
บริ ษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ สร้ างความสมดุลของสัดส่วนรายได้ ทงจากใน
ั?
ประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายที=วางไว้
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