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ดุสิตธานี ไตรมาส 2/61 พลิกมีก าไร พอใจผลงาน 6 เดอืนแรกเป็นไปตามเป้า 
 
กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2561 : ดสิุตธานีเผยผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2561 รายไดร้วม 2,824 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.8% 
ขณะทีก่ าไรสทุธิ 231 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 632%  โดยปัจจยัหลกัทีส่นบัสนนุใหก้ าไรสทุธิเติบโตมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้
อืน่ๆ เช่น รายไดจ้ากเงินลงทนุระยะยาว และการขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ธุรกิจทีว่างไว้
ตัง้แต่แรก ขณะเดียวกนั ผลประกอบการจากการด าเนินงานปกติของธุรกิจ ก็ยงัคงสามารถรกัษาระดบัการเติบโตทีน่่าพอใจ 
โดยก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 191% มาอยู่ที ่93 ลา้นบาท 
 
สว่นผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,125  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน 3.9%  และมีก าไรสทุธิ 1 ล้านบาท พลกิจากผลขาดทนุสทุธิ 92 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซึง่ถือวา่เป็น
ผลการด าเนินงานท่ีนา่พอใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีบริษัทฯสามารถรักษาอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิไว้ได้ 

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า  
ดสุิตธานีก าลงัอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครัง้ใหญ่ ท าให้ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ประเมินผลที่จะเกิดขึน้ในช่วงสองสามปี
ข้างหน้าไว้แล้วว่า มีโอกาสที่รายได้จากการด าเนินงานจะเติบโตได้ไม่มากหรือไม่เติบโตเลย เพราะบริษัทฯ จะต้องทยอย
ปรับปรุงโรงแรมหลายแห่งที่เปิดให้บริการมานานด้วยการใส่เงินลงทุนจ านวนมาก รวมถึงการหยุดให้บริการของโรงแรม
ดสุิตธานี กรุงเทพฯ ในวนัที่ 5 มกราคม 2562 ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงตดัสินใจวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนจดัโครงสร้าง
กลุม่ธุรกิจใหม ่เพื่อให้เกิดความกระชบัและคลอ่งตวั โดยมีเปา้หมายเพื่อรักษาอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นไว้ให้ได้ ซึง่การ
ด าเนินการดงักลา่วบรรลเุปา้หมายเป็นอยา่งดี สะท้อนให้เห็นได้จากผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกที่ผา่นมา 

“แม้รายได้จากธุรกิจโรงแรมจะลดลงไปบ้าง แต่เรายงัมีรายได้จากการจดัโครงสร้างธุรกิจที่เป็นรายได้จากการลงทนุระยะ
ยาวซึง่เราเช่ือวา่จะท าให้การด าเนินงานโดยรวมมีความคลอ่งตวัขึน้ ขณะเดียวกนั เราก็มีการขยายไปสูธุ่รกิจใหม ่เช่น ธุรกิจ
อาหารผ่าน NRIP ที่เราเข้าไปลงทนุ ซึ่งท าให้ดสุิตธานีเร่ิมรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในธุรกิจใหม่แล้ว โดยหลงัจากนี ้
เรายงัคงศกึษาและแสวงหาโอกาสที่จะขยายการลงทนุไปในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีศกัยภาพในอนาคต” ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บมจ. ดสุติธานี กลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลกัของดุสิตธานียงัคงเป็นธุรกิจโรงแรม ซึ่งในปีนี บ้ริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดโรงแรมภายใต้การ
บริหารของดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล อีก 10 แหง่ ในประเทศเวียดนาม สงิคโปร์ ภฏูาน ฟิลปิปินส์ บาห์เรน และจีน  

- จบ - 

 
 
 
 



 

 
Corporate Public Relations and Communications 

Dusit Thani Building, 946 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand 
Tel: +66 (0) 2200 9999 l Fax: +66 (0) 2636 3547 

ภาพประกอบ – นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) หรือ DTC 

 
 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับดุสติ อนิเตอร์เนชั่นแนล: 
ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  กอ่ตัง้โดยทา่นผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตัง้
โรงแรมปร๊ินเซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศกึษา 
ปัจจบุนัดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  บริหารโรงแรมและรีสอร์ทรวม 4 แบรนด์  คือ ดสุติธานี ดสุติดีท ูดสุติปร๊ินเซส และดสุติเด
วาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วทัง้หมด 27 แหง่ และมีโรงแรมที่อยูใ่นแผนการพฒันาเพือ่เตรียมเปิดให้บริการเพิ่ม
อีกกวา่ 50 แหง่ทัว่โลก โรงแรมแบรนด์ ‘อาศยั’ แหง่แรกจะเปิดให้บริการต้นปี พ.ศ. 2562 
 
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด าเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศกึษา โดยได้ก่อตัง้วิทยาลยั
ดสุติธานีขึน้ในปี พ.ศ. 2536 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและปริญญา ซึง่มีสาขาอยูท่ี่กรุงเทพฯและพทัยา อีกทัง้ยงั
บริหารโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ อีกด้วย ดรูายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ www.dusit.com 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ  
รวิษฎา องัคีรส  | รองประธานฝ่ายสือ่สารองค์กร | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3320 | อีเมล: ravisada.ak@dusit.com    
 
สรีุรัตน์ สดุไพรักษ์ | รองผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com  

http://www.dusit.com/

