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บทสรุปของผู้บริหาร 

ธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกยงัไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบั
ประเทศไทย การระบาดรอบที่ 2 ตัง้แต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมของบรษิัทในไตรมาส 1 
ปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 50.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามรายไดร้วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 จากไตรมาส 1 ปี 2563 
มาอยู่ที่ 1,311 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของธุรกจิการใหบ้รกิารจดัการ
อาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ก าไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในโครงการดุสิต เซ็นทรลั พารค์ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนงานระยะยาวที่ไดว้างไวล่้วงหนา้ และก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงิน (NRF) ซึ่งเป็นผลจาก
การปรบักลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทที่กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอาหารและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจากการบริหารจดัการโครงสรา้งทางการเงินที่บรษิัทไดด้  าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง
การบริหารประสิทธิภาพของทรพัยสิ์นเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงนโยบายการควบคุมตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด ท าให้บริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายคงที่ลงรอ้ยละ 26 จากไตรมาส 1 ปี 2563 ส่งผลใหใ้นไตรมาส 1 
ปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิ 74 ลา้นบาทเทียบกับขาดทุนสทุธิ 82 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA 545 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 126.1 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

พัฒนาการทีส่ าคัญในไตรมาส  

ในเดือนมีนาคม 2564 บรษิัทไดเ้ริ่มบรหิารโรงแรมภายใตรู้ปแบบ White Label Hotel Managed by Dusit จ านวน  1 แห่ง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ (151 ห้อง) และในไตรมาส 1 ปี 2564 Elite Havens ได้ปรับพอรต์การรับบริหารวิลล่าในประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อเพิ่มรายไดต้่อหลงัและรายไดร้วมของ Elite Havens ในอนาคต ส่งผลให ้ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมี
จ านวนโรงแรมและวิลล่าภายใตก้ารบริหารจัดการรวม 329 แห่ง (เป็นโรงแรม 44 แห่งและวิลล่า 285 แห่ง) รวมจ านวน
หอ้งพกั 11,509 หอ้ง  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2564

ไตรมาส 

1/2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 437 875 -438 -50.1%
ธุรกิจการศกึษา 105 108 -3 -2.8%
ธุรกิจอาหาร 159 116 43 37.1%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 256 -1 257 NM+
อ่ืนๆ 354 164 190 115.9%
รวมรายได้ 1,311 1,262 49 3.9%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินไดแ้ละคา่เสื่อมราคา 545 241 304 126.1%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ 206 39 167 428.2%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 74 -82 156 NM+

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.09 -0.10 0.19 NM+
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 

 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,311 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 49 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นรอ้ยละ 33.3 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษาคิดเป็นรอ้ย
ละ 8.0 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 12.1 รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์ิดเป็นรอ้ยละ 19.5 และรายได้
จากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 27.1 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม จ านวน 437 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 50.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในประเทศไทย

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทยังไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยรอบที่ 2 ซึ่งเกิดขึน้ในช่วง

ปลายเดือนธันวาคมปี 2563 ส่งผลใหม้ีอตัราการติดเชือ้ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ท าใหม้ีการยกเลิกการจองหอ้งพกั และอตัรา

การเขา้พกัธุรกิจโรงแรมของบริษัทในประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2563 อย่างไรก็ดี ส าหรบั

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 2564 มีอัตราการเข้าพักที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2563 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส ์โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมอื่นๆ ที่บริษัทรบัจา้งบริหารในภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง 

ธุรกิจโรงแรมทีล่งทนุเอง  

 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลทางสถิติไม่รวมโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เพือ่การเปรียบเทียบ 

  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2564

ไตรมาส 

1/2563

ไตรมาส 

1/2564

ไตรมาส 

1/2563
ธุรกิจโรงแรม 437 875 -438 -50.1% 9 198 -189 -95.5%
ธุรกิจการศกึษา 105 108 -3 -2.8% 25 22 3 13.6%
ธุรกิจอาหาร 159 116 43 37.1% 7 23 -16 -69.6%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 256 -1 257 NM+ 249 -4 253 NM+
อ่ืนๆ 354 164 190 115.9% 255 2 253 12650.0%
รวม 1,311 1,262 49 3.9% 545 241 304 126.1%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ไตรมาส 

1/2564

ไตรมาส 

1/2563
เปล่ียนแปลง

อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 31.7% 57.7% -45.0%
คา่หอ้งเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 3,343 4,476 -25.3%
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง (บาทตอ่คืน) 1,060 2,581 -58.9%
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ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 381 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 50.8 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนแบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 80.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและลดลงรอ้ยละ 54.0 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 สาเหตมุาจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 
ซึ่งมีจ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในหลายจงัหวดั ส่งผลใหภ้าครฐัมีมาตรการควบคมุการระบาดโดยการ
ขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเดือนมกราคม ก่อนจะผ่อนปรนมาตรการ
ดงักล่าวในเดือนถดัไป  

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 10.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลดลง
ของรายไดจ้ากโรงแรมดสิุตธานี มะนิลา เนื่องจากประเทศฟิลิปปินสย์งัคงมีมาตรการล็อกดาวนห์ลายรูปแบบใน
พืน้ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัอย่างต่อเนื่อง หักกลบกับรายไดข้องโรงแรมดุสิตธานี มัล
ดีฟส ์ที่เพิ่มขึน้จากการเปิดน่านฟ้าของประเทศและเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว  หลังจากหลายประเทศเริ่มมีการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามโรงแรมในต่างประเทศมีรายไดจ้ากเพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.9 จากไตรมาส 
4 ปี 2563  

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรม จ านวน 48 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52.0 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายไดท้ี่ลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรมภายใต ้
แบรนดด์สิุตธานีทัง้ในและนอกประเทศในอตัรารอ้ยละ 33.4 เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ประกอบกบัรายไดท้ี่
ลดลงของธุรกิจบริหารจัดการและให้เช่าวิลล่าหรูภายใตแ้บรนด ์Elite Havens ในอัตรารอ้ยละ 86.0 เนื่องจากใน
หลายๆ ประเทศยงัคงปิดพรหมแดนและจ ากดัการเดินทางเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  ส่งผลใหก้าร
บนัทึกบญัชีจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการท างบการเงินรวมท าใหม้ีรายไดจ้ านวน 8 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบ
กบัส่วนแบ่งผลขาดทนุจ านวน 4 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 95.5 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ี่ลดลงจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 163 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.4 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากการเปิดโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน ์ในไตรมาส 3 ปี 2563  

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 106 ลา้นบาทจากโรงแรม ดุสิต สวีท ราช
ด าริ กรุงเทพฯ  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และโรงแรมดสิุต ดีทู เชียงใหม่ จากผลกระทบต่อ
ธุรกิจจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
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ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 105 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยเป็นผลจากรายไดท้ี่จากการเรียนการสอนท่ีลดลงของวิทยาลยัดุสิตธานี เนื่องจากจ านวนนกัศกึษาที่ลดลงและการ
เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน ์หกักลบกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้ในหลกัสตูรของโรงเรียน
สอนการประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุต  

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาสนี ้25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุหลักจากค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ลดลงของวิทยาลัยดุสิตธานีและส่วนแบ่งก าไรจากโรงเรียนสอนการประกอบ
อาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุตที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจ านวน 159 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 43 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.1 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดข้องกิจการ The Caterers ในประเทศเวียดนามซึ่ง Epicure Catering ได้
เขา้เริ่มลงทุนในกิจการดงักล่าวในไตรมาส 1 ปี 2563 และลงทุนเพิ่มจนครบในปลายไตรมาส 3 ปี 2563  ในขณะที่รายได้
ของ Epicure Catering ลดลงรอ้ยละ 16.8 เนื่องจากผลกระทบจากการปิดสถาบนัการศกึษาชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐั
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในระหว่างไตรมาส ท าใหไ้ม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน 7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 69.6 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตุหลักจากผลประกอบการที่ลดลงของ Epicure Catering จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
ดงักล่าวขา้งตน้ในขณะท่ี The Caterers มี EBITDA จ านวน -5 ลา้นบาทจากมาตรการล็อกดาวนเ์นื่องจากการระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศเวียดนาม 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 256 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 257 ลา้นบาท จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทสวนลมุ พร็อพเพอรต์ี ้
จ ากัด ดงักล่าวเป็นเงิน 251 ลา้นบาทและรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการจากการเปล่ียนสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท
สวนลมุ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด จ านวน 16 ลา้นบาท หกักลบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้บริษัท ดิ 
ออริจิน้ ดุสิต จ ากัด จ านวน 11 ลา้นบาท โดยรบัรูข้าดทุนเพิ่มขึน้จ านวน 10 ลา้นบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการ
เพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายทางการตลาด 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมี EBITDA จากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 249 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 253 ลา้นบาท จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ขา้งตน้ 
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ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่น 354 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 190 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 115.9 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยเพิ่มขึน้จาก ก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  278 ล้านบาท หักกลบกับก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่ลดลง 40 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงจากเงินลงทุนใน DREIT 21 ลา้นบาท ประกอบกับบริษัทมีรายไดท้ี่
ลดลงจากรา้นอาหารบา้นดุสิตธานีและบริษัท ดุสิต ฮอสปิตลัลิตี ้เซอรว์ิสเซส จ ากัด 23 ลา้นบาท ที่ประกอบธุรกิจจดัเลีย้ง
นอกสถานท่ีและธุรกิจรบัท าความสะอาดเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน 255 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 253 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายไดข้า้งตน้และค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่ลดลง 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ 545 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 126.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก
การเปล่ียนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัการควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด  ท าให้
ตน้ทุนคงที่ เช่น ค่าใชจ้่ายพนกังานและค่าที่ปรกึษา ลดลงอย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายคงที่ลงรอ้ยละ 
26 จากไตรมาส 1 ปี 2563 และลดลงรอ้ยละ 2 จากไตรมาส 4 ปี 2563 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 109 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ก าไรสุทธิ 

บรษิัทมีก าไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 190.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจ านวน 22,906 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 68 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

• สินทรพัยห์มุนเวียนลดลง 464 ลา้นบาท โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อการ
ลงทนุเพิ่มขึน้ของอปุกรณแ์ละงานระหว่างก่อสรา้งในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบผสม ดสิุต เซ็นทรลั พารค์ 
โรงแรม ASAI Sathorn การพฒันาระบบ ERP การช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และการช าระดอกเบีย้เงินกู ้

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 532 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยจ์ากการลงทุนในโครงการดสิุต 
เซ็นทรลั พารค์ โรงแรม ASAI Sathorn และการพฒันาระบบ ERP และการเพิ่มขึน้ของมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินไม่
หมนุเวียนอื่นตามราคายตุิธรรม หกักลบกบัสินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่ลดลงจากการตัง้ค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 17,888 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• หนีสิ้นหมนุเวียนลดลง 330 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน หกักลบกับ
การเพิ่มขึน้ของส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 322 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ ารบัจากสญัญาเช่าส่ิงปลกูสรา้ง 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้จ านวน 5,018 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 76 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.5 
เมื่อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยส่วนของบรษิัทจ านวน 4,337 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 681 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้ 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรบัรูร้ายการของ
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากเดิมใชว้ิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมลูค่ายุติธรรมเพื่อใหก้ารแสดงมลูค่าของอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยใชว้ิธีปรบัยอ้นหลงั ท าใหอ้สงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึน้ 977 ลา้นบาท 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 195 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 782 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 941 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 487 ลา้นบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 8 ลา้นบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 1,420 ลา้นบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บรษิัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใชไ้ปสทุธิ 686 ลา้นบาท มาจาก 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 156 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลกัจากการซือ้อุปกรณ ์งานปรบัปรุง
ตกแต่ง และงานก่อสรา้ง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรลั พารค์” โรงแรม ASAI Sathorn และการพัฒนาระบบ ERP 
จ านวนรวม 367 ลา้นบาท เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุนในบริษัทที่จดัตัง้ใหม่ 2 แห่งไดแ้ก่ บริษัท เดอะ คุ๊กกิง้ 
แคปิตอล แบงคอก จ ากดั และบรษิัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดเูคชั่น แบงคอก จ ากดั จ านวนรวม 62 ลา้น เงินสดจ่ายเพื่อให้
กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนรวม 17 ลา้นบาท และอื่นๆจ านวน 16 ลา้นบาท หกักลบกบัเงินสด
รบัจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 260 ลา้นบาท และเงินปันผลรบัจากบรษิัทรว่ม 46 ลา้นบาท  

• กิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 530 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 1,062 ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาทตามล าดับ ดอกเบีย้จ่าย 123 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระคืน
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 108 ลา้นบาท หักดว้ยเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
682 ลา้นบาท และ 95 ลา้นบาทตามล าดบั  

บรษิัทมีเงินสดรบัสทุธิ 199 ลา้นบาท ไดม้าจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 199 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิของเงินสดรบัจากการขายและใหบ้ริการ หกักลบกับเงิน
สดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายจากผลประกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภาษีเงิน
ไดจ้่ายจากผลประกอบการในปีก่อน 
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ทางดา้นสภาพคล่อง บรษิัทยงัคงบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงินสดอย่างระมดัระวงั โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564  

บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่นรวม 1,094 ลา้นบาท มีวงเงินสินเชื่อ

ระยะสัน้ท่ียงัไม่ไดเ้บกิใชป้ระมาณ 1,613 ลา้นบาท และไดร้บัอนมุตัิเงินกูโ้ครงการจากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 

1,418 ลา้นบาท โดยมวีงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 667 ลา้นบาท  

หน่วย: ล้านบาท

31 มี.ค.

 2564

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2563 

(ปรับปรุงใหม่)

% สินทรัพย์

รวม

เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 941 4.1% 1,420 6.2% -33.7%

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 153 0.7% 153 0.7% 0.0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 690 3.0% 653 2.9% 5.7%

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 290 1.3% 312 1.4% -7.1%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,074 9.1% 2,538 11.1% -18.3%

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,591 6.9% 1,588 7.0% 0.2%

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,152 5.0% 1,152 5.0% 0.0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,217 22.8% 4,849 21.2% 7.6%

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 9,282 40.5% 9,437 41.3% -1.6%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 813 3.5% 821 3.6% -1.0%

คา่ความนิยม 652 2.8% 652 2.9% 0.0%

เงินจา่ยล่วงหนา้คา่ก่อสรา้ง 507 2.2% 550 2.4% -7.8%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,618 7.1% 1,251 5.5% 29.3%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 20,832 90.9% 20,300 88.9% 2.6%

รวมสินทรัพย์ 22,906 100.0% 22,838 100.0% 0.3%

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,872 8.2% 2,252 9.9% -16.9%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,321 5.8% 1,388 6.1% -4.8%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 280 1.2% 233 1.0% 20.2%

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 286 1.2% 243 1.1% 17.7%

หุน้กู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,000 4.4% 999 4.4% 0.1%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 250 1.1% 224 1.0% 11.6%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,009 21.9% 5,339 23.4% -6.2%

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,543 11.1% 2,496 10.9% 1.9%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,339 32.0% 7,355 32.2% -0.2%

รายไดค้า่เชา่รบัล่วงหนา้ 476 2.1% 483 2.1% -1.4%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,521 11.0% 2,223 9.7% 13.4%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,879 56.2% 12,557 55.0% 2.6%

รวมหนีสิ้น 17,888 78.1% 17,896 78.4% 0.0%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,337 18.9% 4,243 18.6% 2.2%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 681 3.0% 699 3.1% -2.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,018 21.9% 4,942 21.6% 1.5%



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 
 

P a g e  | 9 

 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากปีก่อนมาอยู่ที่ 
3.08 เท่า หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่จะเท่ากบั 
1.28 เท่า ส าหรบัหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นการจดัหาเงินเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ และส่วนหนึ่งเพื่อใชใ้นโครงการลงทุนและ
ส ารองไวเ้พื่อพฒันาธุรกิจของกลุ่มบรษิัทในอนาคต 

ทัง้นีห้ากค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามค านิยามขอ้ก าหนดหุน้กู ้กล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้รวม (ไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16) จะมีค่าประมาณ 1.11 เท่า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก าหนดไวไ้ม่เกิน 
1.50 เท่าและยงัต ่ากว่าขอ้ก าหนดหุน้กูท้ี่ไม่เกิน 1.75 เท่า  

บริษัทก าหนดระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทเป็นระยะเวลา 30-60 วนั  ส าหรบัระยะเวลาถัวเฉล่ียในการ
เรียกช าระหนี ้ที่ เพิ่มขึน้ในปี 2564 นั้นเนื่องจากบริษัทได้ให้การช่วยเหลือลูกคา้โดยการขยายระยะเวลา credit term 
เพิ่มเติมในช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดโรค COVID-19 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 63

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.6% 35.6%

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้และคา่เสื่อมราคา 41.6% 19.1%

อตัราก าไรสทุธิ 5.6% -6.5%

ความมีประสิทธิภาพ
31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 63

(ปรบัปรุงใหม)่

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถื้อหุน้ -17.9% 4.3%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม -2.0% 4.7%

สภาพคล่อง 31 มี.ค. 2564 31 ธ.ค. 63

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.41 0.48

นโยบายทางการเงนิ 31 มี.ค. 2564 31 ธ.ค. 63

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.08 3.21

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 2.83 2.84

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 4.12 4.22

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ไมร่วมผลกระทบของ TFRS16) 1.11 1.44

31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 63

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** 1.89 0.36
* ค ำนวณจำกสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

** ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้และภำษีเงนิได้/ดอกเบีย้จ่ำย
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แนวโน้มในปี 2564 

ส าหรบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบที่ 3 ในประเทศไทยซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่กลางเดือนเมษายน 2564 มีอตัรา
การติดเชือ้ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว และมีผู้ติดเชือ้เป็นจ านวนมาก กระจายไปทั่วประเทศ ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนใน
ประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัต ่า ดว้ยปัจจยัดงักล่าวบรษิัทคาดว่ารายไดแ้ละผลประกอบการของบรษิัทในไตรมาส 2 และไตร
มาส 3 ของปี 2564 จะยงัถูกกดดนั ทัง้นีก้ารฟ้ืนตวัของธุรกิจท่องเที่ยวขึน้อยู่กับการควบคุมการระบาด และอตัราการฉีด
วัคซีนเป็นส าคัญ เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ในปี 2564 บริษัทไดป้รับการบริหารจัดการทางธุรกิจ (Business 
Model) ดงันี ้

ธุรกิจโรงแรม: บรษิัทไดป้รบักลยทุธด์  าเนินธุรกิจโรงแรมโดยมีแผนการรบัมือ ดงันี ้ 
(1)    แผนระยะสัน้ คือ ปรบัการขายหอ้งพกัจากเดิมเป็น Work from Anywhere ออกมาในรูปแบบ รายวนั หรือ

ระยะยาว และใหค้วามส าคญักับการหารายไดเ้พิ่มเติมจาก Non-Room Revenue เช่น การน าเสนออาหารเมนูพิเศษที่
ปกติไม่ไดข้ายเป็นเมนปูระจ า ตลอดจนปรบัเปล่ียนเมนไูปตามฤดกูาล ควบคู่ไปกบัการใหบ้รกิาร delivery   

(2)    แผนระยะกลาง คือ การเร่งพฒันาแหล่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสขุภาพวิถีธรรมชาติที่โรงแรม ดว้ยการสรา้ง
ประสบการณใ์หม่ๆ ใหล้กูคา้ไดส้มัผสักับกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู ้วิถีการใชช้ีวิตแบบธรรมชาติควบคู่ไปกับการไดร้บั
บรกิารท่ีสะดวกสบายและปลอดภยั  เพื่อดงึดดูใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารท่ีโรงแรม เมื่ออตุสาหกรรมการท่องเที่ยวฟ้ืนตวักลบัมา
อีกครัง้ อาทิ การท าสวนผกัผลไม้ Organic การทดลองปลกูนาขา้วและเลีย้งกระบืออย่างครบวงจร การจดักิจกรรมพิเศษ
รว่มกบัพารท์เนอรห์รือคนในพืน้ท่ีในช่วงวนัหยดุยาว เช่น Local Feast และ Wellness Weekend ที่โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 
และกิจกรรม Workshop ที่โรงแรมอาศยั ไชน่าทาวน ์   

(3)    แผนระยะยาว คือ ปรบัวิถีการใหบ้รกิารอนัเป็นเอกลกัษณข์องกลุ่มดุสิตธานี หรือ Dusit Graciousness ให้
สอดรบักับเทรนดข์องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป โดยใหค้วามส าคญักับ 4 แกนหลัก คือ บริการที่มีคุณภาพและ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ (Service) บริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ (Well-
being) บรกิารท่ีเขา้ถึงและเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัชมุชนและคนรอบขา้ง (Locality) และบรกิารท่ียั่งยืน โดยค านึงถึงสงัคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม (Sustainability)  

ส าหรบัธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศไดก้ลบัมาด าเนินการไดต้ามปกติเนื่องจากหลายประเทศมีอัตรา
การฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับมาฟ้ืนตัว ท าให้โรงแรมที่บริษัทรับบริหารใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศแถบตะวนัออกกลาง ประเทศสหรฐัอเมรกิา (กวม) และสาธารณรฐัมลัดีฟส ์สามารถ
ท าผลงานในระดบัท่ีน่าพอใจ  

ธุรกิจการศึกษา: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี ้ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจการศึกษาของบรษิัท
เช่นกนั เนื่องจากบรษิัทจ าเป็นตอ้งปิดสถาบนัการศึกษาชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐัในเดือนมกราคม 2564 (COVID-19 
รอบที่ 2) และ เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบนั (COVID-19 รอบที่ 3) โดยวิทยาลยัดุสิตธานีเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน ์ขณะที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุต ตอ้งเล่ือนการเปิดภาคเรียนออกไป  
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แม้ว่ารายไดข้องธุรกิจการศึกษาในปี 2564 ยังคงไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 แต่การบริหารจัดการของ
บริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหารส่งผลให้ธุรกิจการศึกษามี EBITDA เป็นบวกและมีอัตรา EBITDA ในระดับที่ดี บริษัท
มองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการศึกษาใหเ้ติบโตต่อเนื่องจากแนวโนม้ความตอ้งการเรียนเพื่อไปประกอบกิจการ
เพิ่มขึน้ บริษัทจึงเตรียมเปิดโครงการใหม่ “Food School” ประมาณไตรมาส 4 ปี 2564 ส าหรบัผูท้ี่สนใจเรียนศิลปะการ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม และผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารหนา้ใหม่ในอนาคต 

ธุรกิจอาหาร:  
• ธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ  ไดร้ับผลกระทบจากการปิดสถาบันการศึกษา

ชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐัเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศไทย (ในเดือนมกราคม) 
และประเทศเวียดนาม (ในเดือนกุมภาพันธ์) โดยภาครฐัมีค าสั่งให้ปิดสถาบันการศึกษาอีกครัง้ในเดือน
เมษายนทั้งในประเทศไทยและในประเทศเวียดนาม ทั้งนีบ้ริษัทพยายามอย่างเต็มที่ในการลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายเพื่อลดผลกระทบจากรายไดท้ี่ลดลงในช่วงที่ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ  

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ KAUAI (คาวาอิ) ซึ่งสาขาแรกตั้งอยู่ในฟิตเนส Virgin Active 
Whizdom 101 นัน้ ไดร้บัผลกระทบจากการปิดฟิตเนสตามค าสั่งของภาครฐัเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในประเทศไทยท าให ้KAUAI เนน้ช่องทางการขายแบบ delivery มากขึน้
และมีจดุขาย Grab & Go แทนการนั่งในรา้น ตลอดจนปรบักลยทุธก์ารเติบโตทางธุรกิจ โดยขยายสาขานอก
ฟิตเนส ปัจจุบนัอยู่ระหว่างตกแต่งรา้นเพื่อเตรียมเปิด Flagship Store ในย่านอาคารส านกังานบรเิวณถนน
อโศก โดยมีก าหนดเปิดประมาณเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยสรา้งฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ใหแ้ก่ 
KAUAI ในอนาคต 

• Dusit Gourmet ไดป้รับแผนธุรกิจและ Business Model ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป
พรอ้มปรุง เป็นธุรกิจจดัหาวตัถดุิบ (Food sourcing hub) ใหแ้ก่โรงแรมในเครือทัง้ไทยและต่างประเทศ และ
ลกูคา้ภายนอก โดยปัจจุบนัไดเ้ริ่มด าเนินการจดัหาเบเกอรี่แช่แข็งส าหรบัโรงแรมในเครือ และวางแผนที่จะ
เพิ่มไลนก์ารขาย Ready-to-Cook ในเดือนมิถนุายน 2564  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย:์  
• โครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ ที่รว่มทนุกบั บมจ. เซ็นทรลัพฒันา หลงัจากที่ไดด้  าเนินการรือ้ถอนอาคารส่วน

ที่อยู่เหนือระดบัพืน้ดินเรียบรอ้ยแลว้ ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างงานโครงสรา้งใตด้ิน (Sub-structure) โดย
งานตอกเข็มเสร็จแล้ว และเริ่มท าชั้นใต้ดินทั้งส่วนของโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย (Residences) 
นอกจากนีโ้ครงการไดร้บัการสนบัสนุน Project Finance จากสถาบนัการเงินเป็นที่เรียบรอ้ย และไดว้่าจา้ง
ผูร้บัเหมาหลกัเพื่อก่อสรา้งอาคารต่างๆ (Super-structure) ส าหรบัการขาย Residences ปัจจุบนัยงัไม่ได้
เปิดขายอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 แต่ท าการตลาดแบบ Private Viewing โดยปิด
การขายไปแลว้กว่ารอ้ยละ 25 ของพืน้ท่ีขาย 

• โครงการพฒันาคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออรจิิน้ แอนด ์ดสิุต ซึ่งเป็นโครงการรว่มทนุกบั 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง ณ สิน้เดือนเมษายน 2564 จ าหน่ายหอ้งชุดไป
แลว้ประมาณรอ้ยละ 60   



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 
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นอกจากการปรับ Business Model ข้างตน้แลว้ บริษัทยังบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Model) เพื่อ
รกัษาสภาพคล่องทางการเงิน ปรบัพอรต์ทรพัยสิ์นและเงินลงทนุเพื่อรบัรูก้  าไร (Asset Optimization) เพื่อใหบ้รษิัทสามารถ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรบัสถานการณใ์นปัจจบุนัและในระยะยาว (Financial Resilience)  

ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร (Organization Model) ยงัเป็นกลยุทธท์ี่ด  าเนินการต่อเนื่องตามแผนงาน เป็น
การ Transformation ในส่วนขององคก์ร บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อท าใหอ้งคก์รมีความกระชบัขึน้ คล่องตวัขึน้ และใช้
เป็นคลัสเตอร ์โมเดล ที่พนักงานสามารถท างานได้หลายหน้าที่ และสามารถแบ่งปันทรัพยากรในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในดา้นการประหยดัตน้ทนุรวมถึงค่าใชจ้่ายในอนาคต 

 

 

 

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกุิจ งามสง่าพงษ์  

ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 


