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‘ดุสิตธานี’ เผยรายได้ไตรมาส 1/2561 เตบิโต 12.5% 

ระบุ 3 เดือนแรกผลงานตามเป้า-พร้อมเดนิหน้าต่อเน่ือง 3 ยุทธศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2561 - ดสุติธานีเผยรายได้ไตรมาสแรกปีนีเ้ติบโต 12% จากปีก่อน ขณะที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 85% ระบปัุจจยั
ส าคญัมาจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่เพิม่ขึน้และก าไรจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น เผยชว่ง 3 เดอืนแรกของปีนี ้ แผนการด าเนินงานถือวา่
เป็นไปตามเปา้หมาย ทัง้การลงทนุในธุรกิจอาหาร ด้วยการจดัตัง้บริษัท ดสุติ ฟูด้ส ์ จ ากดั การเข้าลงทนุใน NRIP ผู้ด าเนินธุรกิจผลติและ
สง่ออกอาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรสที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล และการเปิดตวัโรงแรมแบรนด์ “อาศยั” (ASAI) เจาะกลุม่ลกูค้ามิล
เลนเนียล ตอกย า้เดินตามยทุธศาสตร์ 3 ด้าน ทัง้สร้างสมดลุให้ธุรกิจ กระจายความเสีย่งและสร้างการเติบโตของรายได้ พร้อมปักหมดุสร้าง
รากฐานให้แขง็แกร่งทัง้ก าลงัคน กระบวนการท างาน การน าเทคโนโลยีมาใช้ การจดัโครงสร้างทรัพย์สนิ และการจดัโครงสร้างทางการเงิน 

นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยวา่ ผลการด าเนินงานไตรมาสแรก 
(มกราคมถึงมีนาคม) ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,698 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.5% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่ก าไรสทุธิในไตรมาส
แรกอยูท่ี่ 230 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85.5% จากปีก่อน โดยปัจจยัหลกัมาจากรายได้ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้และก าไรจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น 

“ภาพรวมของธุรกิจในไตรมาสแรกของปีนี ้ ถือวา่นา่พอใจ เนื่องจากการด าเนินงานตา่งๆ เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยเรามีพฒันาการท่ี
ส าคญัหลายเร่ือง โดยเฉพาะการลงทนุในธุรกิจอาหาร ด้วยการจดัตัง้บริษัท ดสุติ ฟูด้ส์ จ ากดั เพื่อลงทนุในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ 
โปรดิวซ์ จ ากดั (NRIP)” นางศภุจีกลา่ว 

ทัง้นี ้ NRIP ด าเนินธุรกิจผลติและสง่ออกอาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรส ซึง่เป็นท่ียอมรับทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศในฐานะของ
ผู้ผลติผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ซึง่การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ในสว่นของการ
เพิ่มความหลากหลายในการท าธรุกิจ (Diversify) โดยกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที่เก่ียวข้อง ซึง่ธรุกิจของ NRIP เป็นธุรกิจทีช่่วยสร้างการ
เติบโตให้กบับริษัทฯ ที่นอกจากจะช่วยในเร่ืองของมาตรฐาน อาหารและเคร่ืองดื่มของโรงแรมของบริษัทฯ ทัว่โลกแล้ว ยงัจะช่วยพฒันา
สนิค้าพรีเมีย่มภายใต้แบรนด์ดสุติ เพื่อท่ีจะน าแบรนด์ดสุติไปสูต่ลาดรีเทลทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นการเพิม่โอกาสในการเติบโตใน
อนาคตจากเทคโนโลยีด้านอาหารใหม่ๆ  ตลอดจนตอ่ยอดธุรกิจการศกึษาของบริษัทฯ อีกด้วย 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้เปิดตวัแบรนด์โรงแรมใหม่ “อาศยั” หรือ ASAI เพื่อตอบโจทย์การขยายตวัของนกัทอ่งเที่ยวกลุม่มิลเลนเนียล 
(Millennials) ซึง่แสวงหาประสบการณ์การทอ่งเทีย่วที่เน้นการเข้าถงึวฒันธรรมท้องถ่ิน ประกอบกบัท่ีพกัมีสิง่อ านวยความสะดวก
คณุภาพสงู และพืน้ท่ีสว่นกลางกว้างขวางเหมาะกบัการสงัสรรค์ การท างานและการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโรงแรม
ภายใต้แบรนด์ ASAI ประมาณ 10 แหง่ตอ่ปีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย ณ สิน้ไตรมาสแรกของปีนี ้บริษัทฯ มีโรงแรมทีจ่ะพฒันา
ภายใต้แบรนด์ ASAI รวม 6 แหง่ในประเทศไทย เมียนมาร์และฟิลปิปินส์ 

  

 

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บมจ.ดสุติธานี กลา่วย า้วา่ ทัง้หมดนีส้ะท้อนวา่ บริษัทฯ ยงัคงเข้มข้นกบัการเดินหน้าตามแผนยทุธศาสตร์ที่
วางไว้ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความสมดลุให้กบัธุรกิจ การกระจายความเสีย่ง และการสร้างเปา้หมายในการเติบโต ซึง่แนน่อนวา่ ทัง้ 3 
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เปา้หมายจะเกิดขึน้ไมไ่ด้ หากปราศจากรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 5 ประการ ได้แก่ การพฒันาทรัพยากรบคุคล การพฒันากระบวนการท างานใน
การท างาน การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ การจดัโครงสร้างสนิทรัพย์ให้มีศกัยภาพ และการจดัโครงสร้างทางการเงิน ซึง่ตลอดระยะเวลา
เกือบ 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามยทุธศาสตร์ดงักลา่วมาโดยตลอด และยงัคงจะเดินหน้าตอ่ไป โดยมีเปา้หมายส าคญัในการ
สร้างความแข็งแกร่งอยา่งยัง่ยืนให้กบัดสุติธานี 

      -จบ- 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับดุสติ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  ก่อตัง้โดยทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตัง้โรงแรมปร๊ิน
เซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศกึษา ปัจจบุนัดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  
บริหารโรงแรมและรีสอร์ทรวม 4 แบรนด์  คือ ดสุติธานี ดสุติดีท ูดสุติปร๊ินเซส และดสุติเดวาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วทัง้หมด 
27 แหง่ และมีโรงแรมที่อยูใ่นแผนการพฒันาเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเพิม่อีกกวา่ 50 แหง่ทัว่โลก โรงแรมแบรนด์ ‘อาศยั’ แหง่แรกจะเปิด
ให้บริการต้นปี พ.ศ. 2562 

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด าเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศกึษา โดยได้ก่อตัง้วิทยาลยัดสุติธานีขึน้ในปี 
พ.ศ. 2536 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและปริญญา ซึง่มสีาขาอยูท่ีก่รุงเทพฯและพทัยา อกีทัง้ยงับริหารโรงเรียนสอนประกอบ
อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ อีกด้วย ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.com 
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