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บทสรุปของผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 ปี 2564 ดีขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาส 2 ปี 2564 
โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 896 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.3 จากไตรมาส 3 ปี 2563 จากการเพิ่มขึน้
ของรายได้ธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะจากโรงแรมในต่างประเทศ ก าไรจากการขายโรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ การ
เพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วม (DREIT) แม้ว่ารายได้จากธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารจะ
ลดลงจากการหยุดให้บริการช่ัวคราวจากการระบาดของ COVID-19   ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 
2,618 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.4 จากในช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากก าไรจากการขายโรงแรม ดุสิตปริน๊
เซส เชียงใหม่ ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาว ก าไรจากการวัดมูลคา่สนิทรัพยท์างการเงนิ
อ่ืน ในขณะท่ีรายได้จากการด าเนินธุรกิจลดลงจากการระบาดของ COVID-19 รอบท่ี 2 และ 3 และในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนมีก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 302 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธ ิ343 ล้านบาทในช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน และมี EBITDA 51 ล้านบาทดีขึน้เม่ือเทียบกับ -53 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 
2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 604 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 878 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าจะมี
ขาดทุนจากการด้อยคา่ 106 ล้านบาท และมี EBITDA 551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 570 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกปี 2564   

 
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ บริษัทมีมุมมอง

เชิงบวกมากขึน้ส าหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมของบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เน่ืองจากอัตราการได้รับวัคซีนใน
ประเทศท่ีเพิ่มขึ ้น ตลอดจนการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์  และการเปิดประเทศ (Reopen) ในต้นเดือน
พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงท าให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในประเทศไทยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองจากเดือนกันยายน 
ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศ ท้ังในแถบตะวันออกกลาง สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และประเทศฟิลปิปินส์ ยังคง
มีทิศทางท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศมากขึน้ ด้วยปัจจัย
ดังกล่าวบริษัทคาดว่ารายไดข้องธุรกิจโรงแรมบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 จะปรับตัวดีขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2564 
หากสถานการณ ์COVID-19 ไม่กลับมารุนแรงอีกครัง้  

 

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

3/2564

ไตรมาส 

3/2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

9 เดือน

ปี 2564

9 เดือน

ปี 2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 389 203 186 91.6% 1,148 1,170 -22 -1.9%
ธุรกิจการศกึษา 55 103 -48 -46.6% 216 268 -52 -19.4%
ธุรกิจอาหาร 6 112 -106 -94.6% 219 244 -25 -10.2%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -2 29 -31 NM- 245 258 -13 -5.0%
อ่ืนๆ 448 196 252 128.6% 790 349 441 126.4%
รวมรายได้ 896 643 253 39.3% 2,618 2,289 329 14.4%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินไดแ้ละคา่เสื่อมราคา 51 -53 104 NM+ 551 -19 570 NM+
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -182 -272 90 33.1% -257 -643 386 60.0%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ -302 -343 41 12.0% -604 -878 274 31.2%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) -0.36 -0.40 0.06 14.3% -0.71 -1.04 0.33 31.3%
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พัฒนาการท่ีส าคัญในไตรมาส  

ในเดือนกรกฎาคมปี 2564 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตดีทู นาซีม รีสอร์ท จีเบล อักห์ดาร์ 

ประเทศโอมาน (จ านวน 253 ห้อง) และโรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน ประเทศไทย (จ านวน 154 ห้อง) ท าให้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 

2564 บริษัทมีโรงแรมและวิลล่าภายใต้การบริหารจัดการรวม 323 แห่ง (เป็นโรงแรม 47 แห่งและวิลล่า 276 แห่ง) รวม

ห้องพัก 12,032 ห้อง  การเปิดโรงแรมใหม่ท่ีประเทศโอมาน ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทบริหารจัดการโรงแรมและวิลล่าเพิ่มขึน้

เป็น 16 ประเทศ 

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ปรับพอร์ตทรัพย์สินเพื่อรับรู้ก าไร (Asset Optimization) ตามแผนท่ีวางไว้

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ท าสัญญาขายโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส 
เชียงใหม่ ให้กับนักลงทุน และได้ท าสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้ช่ือเดิมต่อ 10 ปี พร้อมสิทธิในการขยายเวลาอีก 5 

ปี รวมเป็น 15 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการและความแข็งแกร่งของ แบรนด์ดุสิตธานี 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปี 2564 

 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 896 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกจิโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 43.4 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคดิ
เป็นร้อยละ 6.1 รายได้จากธุรกจิอาหารคดิเป็นร้อยละ 0.7 รายได้จากธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพยค์ิดเป็นร้อยละ -0.2 และ
รายได้จากธุรกจิอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 50.0 

 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 2,618 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.4 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 43.9 รายได้จากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นรอ้ยละ 8.2 รายได้จากธรุกจิอาหารคิดเป็นร้อยละ 8.4 รายได้จากธุรกิจพฒันาอสังหารมิทรัพยค์ิดเป็นรอ้ย
ละ 9.4 และรายได้จากธรุกจิอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 30.1 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 389 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายไดท่ี้เพิ่มขึน้ของโรงแรมท่ีลงทุนเองและรับจ้างบริหารในต่างประเทศจากการกลับมาเปิด
ประเทศและอนุญาตให้นักท่องเท่ียวเข้าประเทศได้ ซ่ึงโรงแรมในต่างประเทศส่วนใหญ่มีอัตราการเข้าพักท่ีดีต่อเน่ืองจาก
ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงแรมดุสติธานี มะนิลา  โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และโรงแรมอ่ืนๆ ท่ีบริษัทรับจ้าง
บริหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง  โดยในปีปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมของบริษัทภายในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยรอบท่ี 3 ซ่ึงเกิดขึน้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้มีอัตราการติดเช้ือท่ี
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและภาครัฐบาลขอความรว่มมือจากประชาชนในการงดการเดินทางข้ามจังหวดั ท าให้มีการยกเลกิการ
จองห้องพัก  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

3/2564

ไตรมาส 

3/2563

ไตรมาส 

3/2564

ไตรมาส 

3/2563
ธุรกิจโรงแรม 389 203 186 91.6% -18 -132 114 86.4%
ธุรกิจการศกึษา 55 103 -48 -46.6% -17 17 -34 NM-
ธุรกิจอาหาร 6 112 -106 -94.6% -41 0 -41 NM-
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -2 29 -31 NM- -12 24 -36 NM-
อ่ืนๆ 448 196 252 128.6% 139 38 101 265.8%
รวม 896 643 253 39.3% 51 -53 104 196.2%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
9 เดือน

ปี 2564

9 เดือน

ปี 2563

9 เดือน

ปี 2564

9 เดือน

ปี 2563
ธุรกิจโรงแรม 1,148 1,170 -22 -1.9% -24 -191 167 87.4%
ธุรกิจการศกึษา 216 268 -52 -19.4% -11 23 -34 NM-
ธุรกิจอาหาร 219 244 -25 -10.2% -71 -4 -67 -1675.0%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 245 258 -13 -5.0% 215 248 -33 -13.3%
อ่ืนๆ 790 349 441 126.4% 442 -95 537 NM+
รวม 2,618 2,289 329 14.4% 551 -19 570 NM+

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)
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ธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง  

 

หมายเหตุ: ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เพื่อการเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง 342 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 71.9 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และส าหรับ 9 เดือนแรกมีจ านวน 992 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนแบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการล็อกดาวน์
ในหลายๆ พื้นท่ีตามค าสั่งของภาครัฐบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564  เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 
ยังคงรุนแรงมากขึน้ต่อเน่ืองในหลายจังหวัด  โดยมาตรการดังกล่าวขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการ
เดินทางข้ามพื้นท่ีจังหวัดในช่วงระยะเวลาน้ีโดยไม่มีเหตุจ าเป็น  ส่งผลให้รายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทยอยปรับตัวเพิ่มขึน้ในช่วงเดือนกันยายนจากการประกาศผ่อน
คลายมาตรการลอ็กดาวน์เม่ือวันท่ี 1 กันยายน  อย่างไรก็ตามรายได้ของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เพิ่มขึน้
จากการเข้าร่วมโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ซ่ึงเปิดรับนักท่องเท่ียวท่ีฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาท่องเท่ียวโดยไม่
ต้องกักตัวตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม โดยมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 39.7 ในไตรมาส 3 ปี 2564  เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
10.0 ในไตรมาส 2 ปี 2564  ส าหรับ 9 เดือนแรกโรงแรมในประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 55.7 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบในช่วงไตรมาส 2 และ 3 รุนแรง
มากกว่าปีก่อน  

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 209.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563  สาเหตุหลักจากการกลบัมา
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบหลังจากการปิดให้บริการช่ัวคราวของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และการปิดประเทศ
ตามค าสั่งของรัฐบาลแต่ละประเทศจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563  ส าหรับในไตรมาส 
3 ปี 2564  อัตราการเข้าพักปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.0 จากไตรมาสก่อนหน้า ท้ังในโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจาก
กลุ่มนักธุรกิจท่ีเดินทางมาในประเทศและชาวฟิลิปปินส์ท่ีเดินทางกลับเข้ามาในประเทศอย่างตอ่เน่ือง ซ่ึงต้องเข้า
สถานท่ีกักกันตามค าสั่งของรัฐบาล และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จากกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ รัสเซียและอินเดีย  ส าหรับรายได้ใน 9 เดือนแรกปี 2564 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 55.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลจากรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี   
มัลดีฟส์ ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 126.2 จากการกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าหลักจากประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย และหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
แม้ว่าโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจะมีรายได้ท่ีลดลงร้อยละ 5.2 เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีมาตรการล็อก
ดาวน์หลายรูปแบบในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไวรสัอย่างต่อเน่ือง  

ไตรมาส 

3/2564

ไตรมาส 

3/2563
เปล่ียนแปลง

9 เดือน

ปี 2564

9 เดือน

ปี 2563
เปล่ียนแปลง

อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 42.7% 29.5% 44.5% 35.6% 34.2% 4.1%
คา่หอ้งเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 2,360 2,023 16.6% 2,679 3,407 -21.4%
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง (บาทตอ่คืน) 1,007 597 68.6% 954 1,166 -18.1%
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ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน 36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31 ล้านบาท และ
ส าหรับ 9 เดือนแรกมีรายได้จ านวน 123 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 19 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตธานีนอกประเทศหลังจากการ
เปิดน่านฟ้าและการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (กวม) และประเทศจีน อย่างไรก็ตามรายได้ของธุรกิจรับจ้างบริ หาร
โรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตธานีในประเทศลดลงเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงและยาวนานมากขึน้
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ประกอบกับผลการด าเนินงานของธุรกจิบริหารจัดการและให้เช่าวลิล่าหรูภายใต้
แบรนด์ Elite Havens ท่ีลดลงเน่ืองจากประเทศท่ีให้บริการ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศอินเดีย 
ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  ส่งผลให้การ
บันทึกบัญชีเปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการท างบการเงินรวม ท าให้มีรายได้จ านวน 11 ล้านบาทและ 33 ล้านบาท
เทียบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน 1 ล้านบาทและ 8 ล้านบาทในไตรมาสและช่วง 9 เดือนแรกส าหรบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนตามล าดับ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน -18 ล้านบาทและ -24 ล้านบาท 
ดีขึน้ 114 ล้านบาทและ 167 ล้านบาทเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
จากการกลับมาให้บริการตามปกติในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 165 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 
และส าหรับ 9 เดือนปี 2564 จ านวน 482 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจาก
การเปิดโรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ในไตรมาส 3 ปี 2563 และการขายโรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ในเดือน
สิงหาคม 2564  

นอกจากน้ีบริษัทบันทึกค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 106 ล้านบาทจากโรงแรม ดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพฯ  
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ จากผลกระทบต่อธุรกิจจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 1 ปี 2564 
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ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการศึกษา 55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.6 สาเหตุหลกัจากวทิยาลัยดุสติธานี
มีการลดค่าเล่าเรียนและรายได้ค่าธรรมเนียมบางประเภทให้กับนักศกึษาจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ การเลื่อนหลักสูตรระยะสั้นออกไปเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19  ประกอบกับรายได้จากโรงเรียนสอน
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตท่ีลดลงจากการปิดสถาบันการศึกษาช่ัวคราวตามค าสั่งของภาครัฐในเดื อน
มกราคม 2564 (COVID-19 รอบท่ี 2) และเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน (COVID-19 รอบท่ี 3)  ส าหรับ 9 เดือนแรกมีรายได้
จ านวน 216 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากวิทยาลัยดุสติธานีเลือ่นการ
เรียนการสอนของเดือนมิถนุายนในปีปัจจุบันออกไป 1 เดือนเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19  การลดค่าเล่าเรียนท่ีตอบ
รับกับมาตรการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา การปิดช่ัวคราวของโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์
ดอง เบลอ ดุสิตท่ีกล่าวไปข้างต้น และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีเพิ่มขึน้จาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc 
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน -17 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท และส าหรับ 9 
เดือนปี 2564 จ านวน -11 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากรายได้ท่ีลดลงข้างต้น 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94.6 และส าหรับ 9 เดือนปี 2564 
จ านวน 219 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ของ Epicure Catering 
และ  The Caterers (ลงทุนโดย Epicure Catering ในไตรมาส 1 ปี 2563 และลงทุนเพิ่มจนครบในปลายไตรมาส 3 ปี 
2563) ท่ีลดลงจากการปิดสถาบันการศึกษาช่ัวคราวตามค าสั่งของภาครัฐเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (ในเดือนมกราคม เมษายน และปลายพฤษภาคมจนถึงกลางเดอืนตุลาคม) และประเทศ
เวียดนาม (ในเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายนจนถึงปัจจุบัน) 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน -41 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท และส าหรับ 9 เดือนปี 
2564 จ านวน -71 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากผลประกอบการท่ีลดลงของ 
Epicure Catering จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น ในขณะท่ี The Caterers มี EBITDA ใน
ไตรมาส 3 และ 9 เดือนจ านวน -12 และ -25 ล้านบาทตามล าดับ จากมาตรการล็อกดาวน์เน่ืองจากการระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศเวียดนาม 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าท่ีใช้วิธีส่วนได้เสียจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2564 จ านวน -2 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนมีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ านวน 30 ล้านบาทประกอบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท           
ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากัด เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2564 

ใน 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าท่ีใช้วิธีสว่นได้เสยีจากธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์
จ านวน 245 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้าบริษัท ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากัด เพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านบาทจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการตลาด  
ในขณะท่ีมีรายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการดุสติ เซ็นทรัล พาร์ค เพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท (รายได้การจ าหน่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เป็นเงิน 251 ล้านบาทและรายได้คา่ธรรมเนียมการจัดการจากการเปลีย่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด จ านวน 16 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2564  ในขณะท่ีมีรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ านวน 262 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน) 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพยจ์ านวน -12 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาทจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้ท่ีลดลงข้างต้น และส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2564 จ านวน 215 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 13.3 จากการลดลงของรายได้ข้างต้นกบัค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิม่ขึน้ 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอ่ืน 448 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 252 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.6 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สาเหตุหลักจากก าไรจากการขายท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่) 303 ล้านบาท ส่วน
แบ่งก าไรจาก DREIT ท่ีเพิ่มขึน้ 61 ล้านบาท และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทบันทึก
ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน 127 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส าหรับ 9 เดือนปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอ่ืน 790 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 441 ล้านบาทหรือร้อยละ 126.4 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ข้างต้น 303 ล้านบาท การเพิ่มขึน้จากก าไร
จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 195 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุน 59 ล้านบาท ส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT 
ท่ีเพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเพิม่ขึน้ 8 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากร้านอาหารบ้านดุสติธานีและ
บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซสท่ีประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีและธุรกิจรับท าความสะอาดลดลงจากผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 จ านวน 19 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทบันทึกก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ านวน 
127 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอ่ืนจ านวน 139 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101 ล้านบาทและ 9 เดือนปี 2564 
จ านวน 442 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 537 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของรายไดข้้างต้นและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนปี 2564 
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ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ 51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 104 ล้านบาทและ 9 เดือนปี 2564 จ านวน 551 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 570 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจตามท่ีกล่าวข้างตน้ 
ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดท าให้ต้นทุนคงท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าท่ีปรึกษาลดลง
อย่างยั่งยืน ซ่ึงส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายคงท่ีลงรอ้ยละ 2.2 จากไตรมาส 3 ปี 2563 และลดลงร้อยละ 11.2 จาก 9 
เดือนแรกในช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.0 สาเหตุหลักมาจากการออก
หุ้นกู้ในเดือนกรกฎาคมเพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีจะครบก าหนดในเดือนกันยายน และ 9 เดือนปี 2564 จ านวน 350 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 302 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 11.8 และ 9 เดือนปี 2564 จ านวน 
604 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 31.2 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น   



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนปี 2564 
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สินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 23,206 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 368 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 615 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับช าระของลูกหน้ีการค้าจากการขายเงินลงทุน และ
ปริมาณเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงจากยอดสุทธริะหวา่งกจิกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรม
ด าเนินงาน ในขณะท่ีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มขึน้ 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 983 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โรงแรม ASAI Sathorn  การพัฒนาระบบ ERP  การเพิ่มขึน้ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอ่ืนตามราคายุติธรรม การลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า และการ
เพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ในขณะท่ีสินทรัพยส์ิทธิการใช้ท่ีลดลงจากการตัดค่าเสือ่มราคา
และการตั้งค่าเผือ่จากการด้อยค่าของสินทรพัย์ 

หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 18,936 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 360 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้เม่ือครบก าหนด การช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน การลดลงของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ในขณะท่ีส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึน้ 

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1,400 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ การเพิ่มขึน้ของเงินมัดจ ารับจากสญัญา
เช่าสิ่งปลูกสร้าง เงินมัดจ ารับจากลูกค้า ในขณะท่ีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีลดลงจากการจัดประเภท
เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนปี 2564 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมท้ังสิ้นจ านวน 4,270 ล้านบาท ลดลง 672 ล้านบาท หรือร้อยละ 
13.6 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 3,638 ล้านบาท 
และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 632 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการท่ีลดลง  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากเดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง ท าให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้ 977 ล้านบาท 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึน้ 195 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 782 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,035 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 297 ล้านบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 88 ล้านบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 1,420 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปสุทธิ 1,109 ล้านบาท มาจาก 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 541 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลักจากการซ้ืออุปกรณ์ งานปรับปรุง
ตกแต่ง และงานก่อสร้าง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โรงแรม ASAI Sathorn และการพัฒนาระบบ ERP 
จ านวนรวม 937 ล้านบาท เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจ านวน 150 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุนใน
บริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ 2 แห่งได้แก่ บริษัท เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จ ากัด และบริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคช่ัน   
แบงคอก จ ากัด จ านวนรวม 62 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการลงทุนเพิม่ในบริษัท  ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากัด จ านวน 16 
ล้านบาทเงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจ านวนรวม 66 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวน 18 
ล้านบาท หักกลบกับ เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 361 ล้านบาท เงินสดรับจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 260 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 71 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวน 16 
ล้านบาท 

• กิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 568 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 1,518 ล้านบาท และ 38 ล้านบาทตามล าดับ ดอกเบ้ียจ่าย 361 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระคืน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 173 ล้านบาท เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ 12 ล้านบาทและปันผลจ่าย 9 ล้าน
บาท หักกลบด้วยเงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,438 ล้านบาท และ 95 ล้าน
บาทตามล าดับ และเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกจิการอ่ืน 10 ล้านบาท 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนปี 2564 
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บริษัทมีเงินสดรับสุทธิ 812 ล้านบาท ได้มาจาก 
• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 812 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากรายได้รับล่วงหน้าจ านวน 679 ล้านบาท 

เงินมัดจ ารับจากลูกค้าจ านวน 521 ล้านบาท หักกลบกับผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ หักเงนิ
สดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายจากผลประกอบการท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และภาษีเงิน
ได้จ่ายจากผลประกอบการในปีก่อน 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
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หน่วย: ล้านบาท

30 ก.ย.

 2564

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2563 

(ปรับปรุงใหม่)

% สินทรัพย์

รวม

เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,035 4.5% 1,420 6.2% -27.1%

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 203 0.9% 153 0.7% 32.7%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 392 1.7% 653 2.9% -40.0%

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 293 1.3% 312 1.4% -6.1%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,923 8.3% 2,538 11.1% -24.2%

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 653 2.8% 508 2.2% 28.5%

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,605 6.9% 1,588 7.0% 1.1%

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

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,485 23.6% 4,849 21.2% 13.1%

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 9,227 39.8% 9,437 41.3% -2.2%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 886 3.8% 821 3.6% 7.9%

คา่ความนิยม 652 2.8% 652 2.9% 0.0%

เงินจา่ยล่วงหนา้คา่ก่อสรา้ง 585 2.5% 550 2.4% 6.4%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,038 4.5% 743 3.3% 39.7%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 21,283 91.7% 20,300 88.9% 4.8%

รวมสินทรัพย์ 23,206 100.0% 22,838 100.0% 1.6%

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,182 9.4% 2,252 9.9% -3.1%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,080 4.7% 1,388 6.1% -22.2%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,289 5.6% 233 1.0% 453.2%

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 256 1.1% 243 1.1% 5.3%

หุน้กู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                    0.0% 999 4.4% -100.0%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 172 0.7% 224 1.0% -23.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,979 21.5% 5,339 23.4% -6.7%

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,501 6.5% 2,496 10.9% -39.9%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,558 32.6% 7,355 32.2% 2.8%

หุน้กู้ 989 4.3% -                    0.0% 100.0%

รายไดค้า่เชา่รบัล่วงหนา้ 464 2.0% 483 2.1% -3.9%

เงินมดัจ ารบัจากสญัญาเชา่สิ่งปลกูสรา้ง 2,047 8.8% 1,368 6.0% 49.6%

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 690 3.0% 169 0.7% 308.3%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 708 3.1% 686 3.0% 3.2%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 13,957 60.1% 12,557 55.0% 11.1%

รวมหนีสิ้น 18,936 81.6% 17,896 78.4% 5.8%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,638 15.7% 4,243 18.6% -14.3%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 632 2.7% 699 3.1% -9.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,270 18.4% 4,942 21.6% -13.6%
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ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 3.80 เท่า  
หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จะเท่ากับ 1.65 เท่า 
ส าหรับหน้ีสินท่ีเพิ่มขึน้เป็นการจัดหาเงินเพือ่ใช้หมุนเวียนในกิจการ และส่วนหน่ึงเพือ่ใช้ในโครงการลงทุนและส ารองไวเ้พือ่
พัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

เม่ือค านวณอัตราส่วนดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้สถาบันการเงินกล่าวคือ อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่
รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จะมีค่าประมาณ 1.41 เท่า เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 1.50 เท่าและยังต ่ากว่าเงื่อนไขในสัญญาเงินกูส้ถาบันการเงินท่ีไม่เกิน 1.75 เท่า 

ท้ังน้ีหากค านวณอัตราส่วนดังกล่าวตามค านิยามข้อก าหนดของหุ้นกู้ของบริษัทท่ีออกใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564 
กล่าวคือ อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จะ
มีค่าประมาณ 1.12 เท่า เป็นไปตามข้อก าหนดของหุ้นกู้ท่ีไม่เกิน 3 เท่า 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกช าระหน้ีส าหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2564 โดยรวมของบริษัทอยู่ท่ี 42 วัน ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าของกลุม่บริษัทซ่ึงอยู่ในช่วงระยะเวลา 30-60 วัน  อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าโดยการขยายระยะเวลา credit term เพิ่มเติมในช่วงท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
โรค COVID-19  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 63

อตัราก าไรขัน้ตน้ 0.1% 6.1%

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้และคา่เสื่อมราคา 21.1% -0.8%

อตัราก าไรสทุธิ -23.1% -38.4%

ความมีประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 63

(ปรบัปรุงใหม)่

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถื้อหุน้ -18.3% -12.1%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม -1.1% -1.6%

สภาพคล่อง 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 63

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.39 0.48

นโยบายทางการเงนิ 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 63

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.80 3.21

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.46 2.84

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 5.20 4.22

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (ไมร่วมหนีส้ินตามสญัญาเชา่ตาม TFRS16) ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1.41 1.22

30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 63

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** -0.73 -2.00
* ค ำนวณจำกสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

** ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้และภำษีเงนิได้/ดอกเบีย้จ่ำย
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แนวโน้มธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรม:  

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2564 มีทิศทางท่ีดีขึน้แม้ว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ยัง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากอัตราการได้รับวัคซีนท่ีเพิ่มขึน้ ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อคดาวน์ และการเปิดประเทศ (Reopen) ในเดือนพฤศจิกายน 2564  ท าให้เริ่มมีนักท่องเท่ียวจากท้ังในและต่างประเทศ
เดินทางมากขึน้ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมใน
ประเทศไทยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองจากเดือนกันยายน ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศ ท้ังในแถบ
ตะวันออกกลาง สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และประเทศฟิลิปปินส์  ยังคงมีทิศทางท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีหลายประเทศ
เริ่มผ่อนคลายมาตรการเดนิทางระหว่างประเทศมากขึน้  ด้วยปัจจัยดังกลา่วบริษัทคาดว่ารายได้ของธุรกิจโรงแรมบริษัทใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 จะปรับตัวดีขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2564 หากสถานการณ์ COVID-19 ไม่กลับมารุนแรงอีกครั้ง 
ท้ังน้ีการฟ้ืนตัวอย่างตอ่เน่ืองของธุรกิจท่องเท่ียวยงัขึน้อยู่กบัการควบคุมการระบาดและอัตราการฉีดวคัซีนเป็นส าคัญ 

ธุรกิจการศึกษา:  

คาดว่าแนวโน้มธุรกิจการศึกษาในไตรมาส 4 ปี 2564 จะมีทิศทางท่ีดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากท้ัง
วิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้
บางส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2564 หลังจากท่ีได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนตามค าสั่งของภาครัฐ โดยท่ีวิทยาลยั
ดุสิตธานียังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ผสมผสานท้ัง Online และ Onsite ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรแีละ
ปริญญาโท  

ทางด้านโครงการ “Food School” บริษัทได้เลื่อนแผนการเปิดโครงการออกไปเป็นประมาณไตรมาสแรกของปี 
2565 เน่ืองจากการก่อสรา้งได้รับผลกระทบจาก COVID-19   

ธุรกิจอาหาร:  

• ธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยได้เริ่มทยอยกลับมาให้บริการท่ีโรงเรียน
ส่วนใหญ่ตั้งแต่กลางเดือนตลุาคม 2564 หลังจากโรงเรียนปิดสถานท่ีช่ัวคราวตามค าสั่งของภาครัฐเน่ืองจากการ
ระบาดของ COVID-19  ส่วนธุรกิจในประเทศเวียดนามยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน ซ่ึงคาดว่าจะ
กลับมาเปิดได้อีกครั้งในปลายปี 2564  

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ KAUAI (คาวาอิ) หลังจากท่ีได้เปิด  Flagship Store ในย่านอาคาร
ส านักงานบริเวณอโศกในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 ซ่ึงได้รับการตอบรับจากฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เป็นอย่างดี
ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศล็อคดาวน์ในเดือนกรกฎาคมน้ัน ปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการท่ีร้านและใน
ศูนย์ฟิตเนสได้อีกครั้ง ตามท่ีรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตราการล็อคดาวน์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา  

• Dusit Gourmet ได้ปรับแผนธุรกิจและ Business Model ซ่ึงเดิมประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อม
ปรุง เป็นธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ (Food sourcing hub) ให้แก่โรงแรมในเครือท้ังในประเทศและต่างประเทศ และ
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ลูกค้าภายนอก โดยบริษัทได้เริ่มด าเนินการจัดหาเบเกอรี่แช่แข็งส าหรับโรงแรมในเครือ และได้เริ่มขาย Ready-
to-Cook ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์:  

• โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ท่ีร่วมทุนกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา หลังจากท่ีได้ด าเนินการรือ้ถอนอาคารส่วนท่ีอยู่
เหนือระดับพื้นดินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างงานโครงสร้างใต้ดิน (Sub-structure) โดยงานตอก
เข็มเสร็จแล้ว เริ่มท าช้ันใต้ดินท้ังส่วนของโรงแรมและอาคารท่ีพักอาศัย (Residences) และได้ว่าจ้างผู้รับเหมา
หลักเพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ (Super-structure) เรียบร้อยแล้ว ส าหรับค าสั่งจากภาครัฐช่วงปลายเดือน
มิถุนายน 2564 ในการปิดแคมป์คนงานท่ัวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของคลัสเตอร์คนงานก่อสร้างน้ัน มีผลกระทบต่อการก่อสร้างบ้าง ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่างวางแผนเร่งความ
คืบหน้าให้กลับคืนมาให้มากท่ีสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรอบเวลาการด าเนินงานโครงการในภาพรวม  ใน
ส่วนของ Project Finance โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นท่ีเรียบร้อย ส าหรับการขาย 
Residences เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเดินทาง บริษัทได้ปรับการท าการตลาด
เป็นแบบ Private Viewing และเริ่มท าการตลาดในหัวเมืองใหญ่ตามภาคต่างๆ โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 
ได้ปิดการขายไปแล้วประมาณร้อยละ 32 ของพื้นท่ีขาย 

• โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต ซ่ึงเป็นโครงการร่วมทุนกับ 
บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จ าหน่ายห้องชุดไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 72   

แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันจะกดดันผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบระยะยาวท่ีอาจจะยืดเยื้อกว่าท่ีคาดไว้ บริษัทปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต การ
ด าเนินการด้าน Organization transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ ้าซ้อนของงาน ตลอดจนลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ด าเนินการขึน้ระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ส าเร็จเรียบร้อยซ่ึงจะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการท างานได้มากขึน้  

บริษัทยังคงบริหารจัดการด้านการเงินอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดสัดส่วนของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายคงท่ี และให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส  3 ปี 2564 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวม 1,237 ล้านบาท มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 
1,313 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเงินกู้โครงการจากสถาบันการเงินในวงเงินประมาณ 1,418 ล้านบาท โดยมีวงเงินสินเช่ือท่ี
ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 667 ล้านบาท  นอกจากน้ีบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจ านวน 1,000 ล้าน
บาทท่ีครบก าหนดในเดือนกันยายน 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุด
ใหม่ (ครั้งท่ี 1/2564) จ านวน 1,000 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ (ครั้งท่ี 2/2564) มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาทเพื่อส ารองเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการ 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนปี 2564 
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_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สุกิจ งามสง่าพงษ์  

ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 


