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บทสรุปของผู้บริหาร 

ถึงแมว้่าจะมีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ ‘โอมิครอน’ ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งส่งผลใหม้ีจ านวน

ผู้ติดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็วในช่วงตน้ปี 2565 แต่ดว้ยความรุนแรงของอาการและอัตราการ

เสียชีวิตจากสายพนัธุโ์อมิครอนที่ต  ่ากว่าสายพนัธุเ์ดลตา้ ประกอบกับประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทยมีความพรอ้มใน

การรับมือกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนไดด้ีขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงอัตราการไดร้ับวัคซีนที่เพิ่มขึน้

ตลอดจนการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ ท าใหจ้ านวนติดเชือ้รายใหม่ทั่วโลกเริ่มลดลงในปลายไตรมาส 1 ปี 2565 หลาย

ประเทศผ่อนคลายมาตรการเดินทางมากขึน้ ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมากขึน้   

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2565 หากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า บริษัทมี

รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลักเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.1 และรอ้ยละ 26.4 จากไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 

ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากการทยอยฟ้ืนตวัของธุรกิจโรงแรมและการศกึษา  โดยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

45.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 634 ลา้นบาทสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโรงแรมในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของอตัราการเขา้พกัและค่าหอ้งเฉล่ียส่งผลใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง  (RevPar) โดยรวม

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมลดลง

เล็กนอ้ยรอ้ยละ 2.3 เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากโรงแรมที่พทัยาและหวัหินเนื่องจากการระบาดของสายพนัธุ์   โอ

มิครอนในช่วงตน้ปี ขณะที่รายไดจ้ากโรงแรมที่ภูเก็ตเพิ่มขึน้อย่างมากจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ ์นอกจากนีร้ายได้

รบัจา้งบริหารโรงแรมในประเทศจีนลดลงเนื่องจากการล็อกดาวนอ์ย่างเขม้งวดในพื ้นที่ที่มีการแพร่ระบาดซึ่งเป็นไปตาม

นโยบาย Zero Covid ของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม RevPar โดยรวมยงัเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 โดยเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 11 จากค่าหอ้งเฉล่ียที่เพิ่มขึน้  ส าหรบัธุรกิจการศึกษาฟ้ืนตวัดีอย่างน่าพอใจ โดยมีรายได ้128 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 21.9 และรอ้ยละ 48.8 จากไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 ตามล าดบั สาเหตุหลกัเนื่องจากวิทยาลยั

ดสิุตธานีกลบัมาใหบ้รกิารตามปกติและมีจ านวนนกัศกึษาเพิ่มขึน้จากทัง้หลกัสตูรปกติและหลกัสตูรระยะสัน้   

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดร้วม 1,129 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.8 จากไตรมาส 4 ปี 2564 จากธุรกิจ

หลกัที่ทยอยฟ้ืนตวั บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิ 129 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับผลขาดทุนสทุธิ 341 ลา้นบาทในไตร

มาส 4 ปี 2564 และมี EBITDA 207 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากไตรมาส 4 ปี 2564 ที่มี EBITDA -36 ลา้นบาท หากเปรียบเทียบ

กบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 13.9 และขาดทนุเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ 73 ลา้นบาทในช่วง

เดียวกนัของปีก่อนเนื่องจากการลดลงของก าไรจากขายเงินลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์และการลดลงของก าไรจากการ

วดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินอื่น ทัง้นีห้ากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ าบริษัทจะมีผลขาดทุนสทุธิจากธุรกิจหลกั 

126 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เทียบกบัขาดทนุสทุธิหลกั 62 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจากขาดทนุสทุธิหลกั 304 

ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2564  
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ส าหรบัแนวโนม้ธุรกิจในปี 2565 บริษัทคาดว่าธุรกิจโรงแรมจะมีทิศทางที่ดีขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ามกลางการ

แพร่ระบาดของสายพนัธุโ์อมิครอนที่กดดนัการฟ้ืนตวัของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1 บริษัทยงัคงคาดว่าจะเห็นภาพ

การฟ้ืนตวัของธุรกิจโรงแรมที่ชดัเจนขึน้ในครึ่งหลังของปี 2565 โดยคาดว่านกัท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยเพิ่มขึน้ในครึ่งหลงัของปี หลงัจากการที่ภาครฐัยกเลิกนโยบายการเขา้ประเทศแบบ Test & Go ตัง้แต่วนัที่ 1 

พฤษภาคมเป็นตน้ไป ดว้ยสมมติฐานดังกล่าวบริษัทคาดว่ารายไดข้องธุรกิจโรงแรมในปีนีจ้ะปรับตัวเพิ่มขึน้มาอยู่ที่

ประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดธุ้รกิจโรงแรมในปี 2562 (pre-COVID-19 level) หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไม่กลบัมา

รุนแรง และไม่มีภาวะสงครามที่ยืดเยือ้ระหว่างรสัเซียและยูเครน  ส าหรบัแนวโนม้ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารนัน้ 

บริษัทคาดว่าในปี 2565 จะมีทิศทางที่ดีขึน้เนื่องจากธุรกิจสามารถด าเนินการไดม้ากขึน้หลังจากที่สถานศึกษาและ

รา้นอาหารไดปิ้ดชั่วคราวและสถานศกึษาใชว้ิธีการสอนแบบ Online เป็นส่วนใหญ่ในปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ รายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า 

ไตรมาส 1 ปี 2565 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินอืน่ (32 ลา้นบาท), ขาดทุนจากการขายสินทรพัย์ทางการเงินอืน่ (33 ลา้นบาท) และเงินจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (2 ลา้น

บาท)  

ไตรมาส 4 ปี 2564 = ขาดทนุจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินอืน่ (42 ลา้นบาท), เงินจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (4 ลา้นบาท) และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า 

(8 ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ปี 2564 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินอืน่ (278 ลา้นบาท), ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (106 ลา้นบาท), เงินจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (3 ลา้นบาท) และรายไดภ้าษี

เงินไดข้องรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า (35 ลา้นบาท)  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564
เปล่ียนแปลง

ไตรมาส 

4/2564
เปล่ียนแปลง

ธุรกิจโรงแรม 634 437 197 45.1% 649 -15 -2.3%
ธุรกิจการศกึษา 128 105 23 21.9% 86 42 48.8%
ธุรกิจอาหาร 141 159 -18 -11.3% 60 81 135.0%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 133 256 -123 -48.0% -1 134 NM+
อ่ืนๆ 93 354 -261 -73.7% 31 62 200.0%
รวมรายได้ 1,129 1,311 -182 -13.9% 825 304 36.8%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินไดแ้ละคา่เสื่อมราคา 207 545 -338 -62.0% -36 243 NM+
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -25 206 -231 -112.1% -274 249 90.9%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ -129 73 -202 -276.7% -341 212 62.2%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) -0.15 0.09 -0.23 -262.9% -0.40 0.25 62.3%
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ผลการด าเนินงานตามประเภทธุรกิจส าหรับไตรมาส 1 

 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,129 ลา้นบาท ลดลง 182 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.9 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นรอ้ยละ 56.2 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษาคิด
เป็นรอ้ยละ 11.3 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 12.5 รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยค์ิดเป็นรอ้ยละ 11.8 
และรายไดจ้ากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 8.2 

 
ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม จ านวน 634 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากอตัราการฉีดวคัซีนที่ครอบคลุมจ านวนประชากรในหลายๆ ประเทศเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผลกระทบเชิงลบทัง้ในและต่างประเทศจากการแพรร่ะบาดในครัง้นีรุ้นแรงนอ้ยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยปรบัตวัดีขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง ซึ่งมีปัจจยัหลกัจากการ
ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และมาตรการกระตุน้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เช่น การเปิดประเทศตอ้นรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติผ่านรูปแบบ Test & Go โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั และการยกเลิกการงดเดินทางขา้มจงัหวดั  ส าหรบัธุรกิจโรงแรม
ในต่างประเทศนัน้ยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแถบตะวนัออกกลาง สาธารณรฐัมลัดีฟส ์และประเทศฟิลิปปินส ์ 
ทั้งนีร้ายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมลดลงรอ้ยละ 2.3 จากไตรมาส 4 ปี 2564 เนื่องจากในปีปัจจุบันทั่วโลกต่างประสบปัญหา
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอนที่สามารถแพร่กระจายไดเ้ร็วและมีโอกาสท าใหต้ิดเชือ้ได้
ง่ายกว่าสายพนัธุอ์ื่นๆ 

  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564
ธุรกิจโรงแรม 634 437 197 45.1% 123 9 114 1266.7%
ธุรกิจการศกึษา 128 105 23 21.9% 36 25 11 44.0%
ธุรกิจอาหาร 141 159 -18 -11.3% -1 7 -8 -114.3%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 133 256 -123 -48.0% 114 249 -135 -54.2%
อ่ืนๆ 93 354 -261 -73.7% -65 255 -320 -125.5%
รวม 1,129 1,311 -182 -13.9% 207 545 -338 -62.0%

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

4/2564

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

4/2564
ธุรกิจโรงแรม 634 649 -15 -2.3% 123 104 19 18.3%
ธุรกิจการศกึษา 128 86 42 48.8% 36 5 31 620.0%
ธุรกิจอาหาร 141 60 81 135.0% -1 -30 29 96.7%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 133 -1 134 NM+ 114 -15 129 NM+
อ่ืนๆ 93 31 62 200.0% -65 -100 35 35.0%
รวม 1,129 825 304 36.8% 207 -36 243 NM+

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง
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ธุรกิจโรงแรมทีล่งทุนเอง  

  

หมายเหต:ุ ขอ้มูลทางสถิติไม่รวมโรงแรม ดสุติปริ๊นเซส เชียงใหม่เพือ่การเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 582 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.8 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนและรอ้ยละ 2.8 จากไตรมาส 4 ปี 2564 แบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 166.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 และรอ้ยละ 10.0 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาส 4 ปี 2564  สาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ผ่านโครงการ “ภเูก็ต 
แซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาในประเทศโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่  1 
กรกฎาคม 2564 โดยในไตรมาสปัจจบุนัมีอตัราการเขา้พกัรอ้ยละ 56.7  ประกอบกบัในช่วงเดือนมกราคม 2565 
รฐับาลประกาศระงบัการเดินทางเขา้ประเทศดว้ยระบบ Test & Go เป็นการชั่วคราวโดยอนุญาตใหเ้ดินทางผ่าน
ระบบแซนดบ์็อกซเ์ท่านั้น ส่งผลใหอ้ัตราการเขา้พักเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.0 จากไตรมาส 4 ปี 2564 แมว้่าจะไดร้บั
ผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครน แต่อตัราการยกเลิกการจองหอ้งพกัของนกัท่องเที่ยวชาว
รสัเซียมีเพียงเล็กนอ้ย นอกจากนีร้ายไดจ้ากโรงแรมอื่นในประเทศก็ไดม้ีการปรบัเพิ่มขึน้เช่นกัน เนื่องจากในช่วง
เดียวกนัของปีก่อนมียงัคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรฐับาลมีมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอย่าง
เขม้งวดกว่าปัจจบุนั 

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 19.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 โดยรายไดจ้ากโรงแรมดสิุต
ธานี มลัดีฟสเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวใน
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ แม้ว่าในช่วงปลายไตรมาสจะมีการยกเลิกการจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงมาจากประเทศรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย 
เยอรมนั สหราชอาณาจกัร เกาหลีใตแ้ละอินเดีย  ส าหรบัรายไดจ้ากโรงแรมดสิุตธานี มะนิลาปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
39.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเปิดประเทศใหก้บันกัท่องเท่ียวที่ไดร้บัวคัซนีครบ
ตามที่ก าหนดและมีผลการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ที่เป็นลบใหส้ามารถเดินทางเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์2565 ที่ผ่านมาโดยประเทศฟิลิปปินสย์งัคงมีมาตรการหลายรูปแบบในพืน้ที่ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามโรงแรมในต่างประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 
1.4 จากไตรมาส 4 ปี 2564 จากรายไดท้ี่ลดลงของโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจากการประกาศเปิดประเทศโดยไม่
ตอ้งกักตวัตามเงื่อนไข ท าใหก้ลุ่มลกูคา้หลกัซึ่งเป็นนกัธุรกิจที่เดินทางมาในประเทศและชาวฟิลิปปินสท์ี่เดินทาง
กลบัเขา้มาในประเทศเพื่อกกัตวัลดลง  

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564
เปล่ียนแปลง

ไตรมาส 

4/2564
เปล่ียนแปลง

อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 47.0% 32.3% 45.6% 50.4% -6.6%
คา่หอ้งเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 3,899 3,267 19.3% 3,266 19.4%
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง (บาทตอ่คืน) 1,833 1,055 73.8% 1,645 11.4%
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ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม จ านวน 52 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.1 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานที่ลดลงของธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรมภายใตแ้บรนด ์
ดุสิตธานีในประเทศจีนจากผลกระทบของมาตรการ Zero-Covid ที่มีการล็อกดาวนต์ามพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และนโยบายต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตามรายไดธุ้รกิจรบัจา้งบริหาร
โรงแรมภายใตแ้บรนดด์สิุตธานีทัง้ในและต่างประเทศอื่นนัน้มีการปรบัตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการ
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเดินทางทัง้ในและต่างประเทศและการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ฟ้ืนตวัจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศสิงคโปร์  
อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรมลดลงรอ้ยละ 37.3 จากไตรมาส 4 ปี 2564 สาเหตุจากในไตรมาส
ปัจจุบันมีการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุโ์อมิครอน การล็อกดาวนใ์นประเทศจีนที่กล่าวไปขา้งตน้ 
ประกอบกับช่วงตน้ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นช่วงที่เริ่มมีความผ่อนคลายจากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19
และมีวนัหยดุและเทศกาลมากกว่า 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 123 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 114 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึน้ 19 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564  สาเหตุหลกัมาจากรายไดข้องโรงแรมทั้งใน

และต่างประเทศที่เพิ่มขึน้หลงัการเปิดประเทศ และอตัราการท าก าไรดีขีน้เนื่องจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดล้ดลงจาก

การควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 156 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.3 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากการการขายโรงแรม ดสิุตปริน๊เซส เชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2564  

นอกจากนีบ้รษิัทบนัทึกค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 106 ลา้นบาทจากโรงแรม ดสิุต สวีท ราชด าร ิกรุงเทพฯ  
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่  จากผลกระทบต่อธุรกิจจากการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 1 ปี 2564 

ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 128 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.9 และรอ้ยละ 48.8 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนและไตรมาส 4 ปี 2564 ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากรายไดข้องวิทยาลยัดุสิตธานีที่เพิ่มขึน้จากจ านวน
นกัศึกษาที่เพิ่มขึน้ทัง้ในหลักสูตรปกติและหลกัสตูรระยะสัน้ หลงัจากท าแผนการตลาดเพื่อดึงดูดนกัศึกษาที่สนใจทั้งศูนย์
การศึกษากรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา โดยยังคงรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเ์ป็นหลัก  ส่วนแบ่งก าไรจาก
โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสิตที่เพิ่มขึน้จากการกลับมาใหบ้ริการตามปกติหลังจากปิดใหบ้ริการ
ชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐัในเดือนมกราคม 2564 และเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม 2564  และส่วนแบ่งขาดทุนที่
ลดลงของ Dusit Hospitality Education Philippines Inc จากค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีลดลง  ในขณะที่ส่วนแบ่งผลขาดทนุ
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จาก The Food Education Bangkok เพิ่มขึน้ เนื่องจากขณะนีย้งัอยู่ในระหว่างเตรียมความพรอ้มก่อนการเปิดใหบ้ริการ 
จึงมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11 ลา้นบาทและ 31 ลา้น
บาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาส 4 ปี 2564 ตามล าดบัจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ขา้งตน้ 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจ านวน 141 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.3 จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น 
สาเหตหุลกัมาจากรายไดข้อง The Caterers ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติที่ด  าเนินกิจการ
หลกัในประเทศเวียดนามลดลงรอ้ยละ 38.1 เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ทัง้ในนครโฮจิมินหแ์ละฮานอยยงัคงรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลนเ์พื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19  ในขณะท่ีรายไดข้อง Epicure Catering ซึ่งด าเนิน
กิจการหลกัในประเทศไทยมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยใหบ้รกิารสถานศกึษาในประเทศไทย
จ านวน 31 แห่งจากปกติ 33 แห่งในเดือนมกราคม 2565 และใหบ้รกิารทกุแห่งตามปกติในเดือนต่อมา เปรียบเทียบกบัการ
ปิดสถาบนัการศกึษาชั่วคราวในช่วงเดียวกนัของปีก่อนในประเทศไทย (ในเดือนมกราคม) และประเทศเวียดนาม (ในเดือน
กุมภาพนัธ)์  อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากธุรกิจอาหารปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 135.0 จากไตรมาส 4 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็น
ผลจากการกลับมาให้บริการตามปกติของ Epicure Catering หลังจากสถานศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยกลับมาเปิด
ตามปกติในเดือนพฤศจิกายน 2564 (จ านวน 29 โรงเรียนจากปกติ 32 โรงเรียน) และการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้าก The 
Caterers ที่ถึงแมไ้ตรมาสนีจ้ะกลับมาใหบ้ริการเพียงบางแห่ง แต่เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2564 สถานศึกษาส่วนใหญ่
ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการปิดสถาบนัการศกึษาชั่วคราวอยู่ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน -1 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น
และเพิ่มขึน้ 29 ลา้นบาทจากไตรมาส 4 ปี 2564 สาเหตหุลกัจากรายไดท้ี่เปล่ียนแปลงขา้งตน้และการปรบัราคาเพิ่มขึน้ของ
วตัถดุิบในปีปัจจบุนั 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 133 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 48.0 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยบันทึกรายไดจ้ากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามัญของบริษัทสวนลุม พร็อพเพอรต์ี ้
จ ากดั เป็นจ านวน 131 ลา้นบาทและรายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการจ านวน 4 ลา้นบาทหลงัจากการลดสดัส่วนการถือหุน้
ในบริษัทสวนลมุ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด  ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทบนัทึกรายไดด้งักล่าวจ านวน 251 ลา้นบาท
และ 16 ลา้นบาทตามล าดบั นอกจากนีใ้นไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้
บรษิัท ดิ ออรจิิน้ ดสิุต จ ากดั ลดลงจ านวน 9 ลา้นบาท เนื่องจากการค่าใชจ้่ายทางการตลาดลดลง 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 114 ลา้นบาท ลดลง 135 ลา้นบาทจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดข้า้งตน้กับค่าใชจ้่ายทางการตลาดของโครงการดสิุต เซ็นทรลั 
พารค์ ที่เพิ่มขึน้  



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 
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ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่น 93 ลา้นบาท ลดลง 261 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 73.7 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตุหลกัจากก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินอื่นลดลง 245 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง 
28 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT ที่ลดลง 2 ลา้นบาทและในขณะที่รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดค้่าเช่า รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารทางระบบสารสนเทศ และดอกเบีย้รบัเพิ่มขึน้ 14 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน -65 ลา้นบาท ลดลง 320 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดข้า้งตน้และค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทรายงาน EBITDA เท่ากบั 207 ลา้นบาท ลดลง 338 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากการ
เปล่ียนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้  

ต้นทนุทางการเงนิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 123 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.6 สาเหตุหลกัมาจากการออก
หุน้กู ้2 ครัง้ระหว่างปี 2564 และดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
และการเพิม่ขึน้ของจ านวนเงินกูย้ืมระยะยาว 

ก าไรสุทธิ 

บรษิัทมีขาดทนุสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 129 ลา้นบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 202 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน   



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
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สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพยร์วมจ านวน 23,634 ลา้นบาท ลดลง 150 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

• สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 251 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 
และเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ในขณะท่ียอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากยอดสทุธิระหว่าง
กิจกรรมลงทนุ กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมด าเนินงาน  

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 401 ลา้นบาท สาเหตุหลักเกิดจากขายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น การขายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่ลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง  ในขณะที่
เพิ่มจากที่ดิน อาคาร อปุกรณจ์ากโครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 19,888 ลา้นบาท ลดลง 1 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

• หนีสิ้นหมนุเวียนลดลง 173 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง ในขณะที่เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวียนอื่น
และหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้  

• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 172 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดร้บัล่วงหนา้และเงินมดัจ ารบัจาก
ลกูคา้ ในขณะที่หนีสิ้นตามสญัญาเช่าลดลง 

  



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้จ านวน 3,746 ลา้นบาท ลดลง 149 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.8 
เมื่อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยส่วนของบรษิัทจ านวน 3,165 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 581 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการท่ีลดลง  

กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,471 ลา้นบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 253 ลา้นบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 8 ลา้นบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 1,210 ลา้นบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บรษิัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใชไ้ปสทุธิ 531 ลา้นบาท จาก 

• กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 531 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,071 ลา้นบาท และ 49 ลา้นบาทตามล าดบั เงินสดจ่ายช าระเงนิดอกเบีย้จา่ย 124 ลา้น
บาท เงินสดจ่ายช าระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 114 ลา้นบาท หกักลบดว้ยเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้และ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 826 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาทตามล าดบั  

บรษิัทมีเงินสดรบัสทุธิ 784 ลา้นบาท ไดม้าจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 386 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดรบัจากรายไดร้บัล่วงหนา้จ านวน 107 ลา้นบาท 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้จ านวน 149 ลา้นบาท และผลสทุธิของเงินสดรบัจากการขายและใหบ้รกิาร หกัเงินสดจ่าย
ส าหรบัค่าใชจ้่ายจากผลประกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หกักลบกับภาษีเงิน
ไดจ้่ายจากผลประกอบการในปีก่อน 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 398 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินอื่นจ านวน 573 
ลา้นบาท เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 137 ลา้นบาท เงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม 46 
ลา้นบาท และอื่นๆ จ านวน 1 ลา้นบาท หักกลบกับผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลักจากการซือ้อุปกรณ ์งาน
ปรบัปรุงตกแต่ง และงานก่อสรา้ง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรลั พารค์” โรงแรม ASAI Sathorn จ านวนรวม 323 ลา้น
บาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 13 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัจ านวนรวม 16 ลา้นบาท และอื่นๆ จ านวน 7 ลา้นบาท  
  



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
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หน่วย: ล้านบาท
31 มี.ค.

 2565

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2564

% สินทรัพย์

รวม

เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,471 6.2% 1,210 5.1% 21.6%

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 196 0.8% 197 0.8% -0.5%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 474 2.0% 438 1.8% 8.2%

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 313 1.4% 358 1.6% -12.6%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,454 10.4% 2,203 9.3% 11.4%

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 38 0.2% 610 2.6% -93.8%

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,597 6.8% 1,631 6.9% -2.1%

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,152 4.9% 1,152 4.8% 0.0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,133 25.9% 5,785 24.3% 6.0%

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 8,951 37.9% 9,071 38.1% -1.3%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 827 3.5% 853 3.6% -3.0%

คา่ความนิยม 652 2.8% 652 2.7% 0.0%

เงินจา่ยล่วงหนา้คา่ก่อสรา้ง 680 2.9% 745 3.1% -8.7%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,150 4.7% 1,082 4.6% 6.3%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 21,180 89.6% 21,581 90.7% -1.9%

รวมสินทรัพย์ 23,634 100.0% 23,784 100.0% -0.6%

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,046 4.4% 1,291 5.4% -19.0%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,183 5.0% 1,121 4.7% 5.5%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,260 5.3% 1,315 5.5% -4.2%

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 256 1.1% 252 1.2% 1.6%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 263 1.2% 202 0.8% 30.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,008 16.9% 4,181 17.6% -4.1%

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,902 8.0% 1,895 8.0% 0.4%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,442 31.5% 7,517 31.6% -1.0%

หุน้กู้ 1,982 8.4% 1,979 8.3% 100.0%

รายไดค้า่เชา่รบัล่วงหนา้ 451 1.9% 457 1.9% -1.3%

รายไดร้บัล่วงหนา้ 2,463 10.4% 2,356 9.9% 4.5%

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 1,009 4.3% 860 3.6% 17.3%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 631 2.7% 644 2.7% -2.0%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 15,880 67.2% 15,708 66.0% 1.1%

รวมหนีสิ้น 19,888 84.1% 19,889 83.6% 0.0%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,165 13.4% 3,288 13.8% -3.7%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 581 2.5% 607 2.6% -4.3%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,746 15.9% 3,895 16.4% -3.8%
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ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 4.40 เท่า  
หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่จะเท่ากับ 1.97 เท่า 
ส าหรบัหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดร้บัล่วงหนา้และเงินมดัจ ารบัจากลกูคา้  

เมื่อค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามเงื่อนไขในสญัญาเงินกูส้ถาบนัการเงินกล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้  (ไม่
รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม จะมีค่าประมาณ 1.66 เท่า เป็นไปตามนโยบายของ
เงื่อนไขในสญัญาเงินกูส้ถาบนัการเงินท่ีไม่เกิน 1.75 เท่า 

ทัง้นีห้ากค านวณอตัราส่วนดงักล่าวตามค านิยามขอ้ก าหนดของหุน้กูข้องบริษัทที่ออกใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564 และ
ธันวาคม 2564 กล่าวคือ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิ (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวม จะมีค่าประมาณ 1.22 เท่า เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ี่ไม่เกิน 3 เท่า 

ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเรียกช าระหนี ้ส  าหรบัปี 2565 โดยรวมของบริษัทอยู่ที่ 31 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด
ระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา 30-60 วนั  อย่างไรก็ตามบรษิัทไดใ้หก้ารช่วยเหลือ
ลกูคา้โดยการขยายระยะเวลา credit term เพิ่มเติมในช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดโรค COVID-19 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

ความสามารถในการท าก าไร 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 64

อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.9% 20.6%

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้และคา่เสื่อมราคา 18.3% 41.6%

อตัราก าไรสทุธิ -11.4% 5.6%

ความมีประสิทธิภาพ 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 64

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถื้อหุน้ -30.6% -17.9%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม -3.3% -2.0%

สภาพคล่อง 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 64

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.61 0.53

นโยบายทางการเงนิ 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 64

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 4.40 4.35

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.87 3.92

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 6.28 6.05

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (ไมร่วมหนีส้ินตามสญัญาเชา่ตาม TFRS16) ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1.66 1.68

31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 64

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** -0.20 1.89
* ค ำนวณจำกสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

** ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้และภำษีเงนิได้/ดอกเบีย้จ่ำย
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แนวโน้มธุรกิจ 

ส าหรับปี 2565 บริษัทมีสมมติฐานอัตราการเติบโตรายไดร้วมประมาณรอ้ยละ 35-40 จากปี 2564 จากการ

ขบัเคล่ือนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศกึษา และธุรกิจอาหารเป็นหลกั บริษัทคาดว่าอตัรา EBITDA ปี 2565 จะอยู่ในช่วง

ประมาณรอ้ยละ 12-15 ของรายไดร้วม ส าหรบัแนวโนม้ธุรกิจในปี 2565 บรษิัทยงัมีมมุมองเช่นเดิม ดงันี ้

ธุรกิจโรงแรม:  

• เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แนวโนม้ธุรกิจโรงแรมในปี 2565 มีทิศทางที่ดีขึน้แมว้่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศจากสายพันธุ์ โอมิครอนซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่ในช่วง
ปลายปี 2564  ทัง้นีเ้นื่องจากประเทศไทยมีความพรอ้มในการบริหารจดัการสาธารณสขุมากขึน้โดยล าดับเมื่อ
เทียบกับปีแรกที่เกิดการแพร่ระบาด อตัราการไดร้บัวคัซีนที่เพิ่มขึน้ ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน ์
และการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ท าใหเ้ริ่มมีนกัท่องเที่ยวจากทัง้ในและต่างประเทศเดินทางมาก
ขึน้   ส าหรบัธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศทัง้ในแถบตะวนัออกกลาง สาธารณรฐัมลัดีฟส ์และประเทศ
ฟิลิปปินสน์ั้น คาดว่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีขึน้  จากการที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่าง
ประเทศมากขึน้  

บริษัทคาดว่าจะเห็นภาพการฟ้ืนตวัของธุรกิจโรงแรมที่ชดัเจนขึน้ในครึ่งหลงัของปี 2565 โดยในครึ่งปีแรกยงัเป็น

การพึ่งพาการท่องเที่ยวในประเทศ และคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

เพิ่มขึน้ในครึ่งหลงัของปี 2565 หลงัจากการที่ภาครฐัยกเลิกนโยบายการเขา้ประเทศแบบ Test & Go ตัง้แต่วนัท่ี 

1 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีจ้ากการท่ีประเทศจีนยงัคงปิดประเทศ บรษิัทไดห้นัมามุ่งเนน้นกัท่องเที่ยวจากยโุรปและ

รสัเซีย อย่างไรก็ตามจากภาวะสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนที่เริ่มตัง้แต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์เป็นตน้มา 

บรษิัทไดเ้ปล่ียนเป้าหมายนกัท่องเที่ยวไปยงัประเทศอินเดีย ภมูิภาคอาเซียนและตะวนัออกกลางแทน ดว้ยปัจจยั

ดงักล่าวบรษิัทยงัคงคาดว่ารายไดข้องธุรกิจโรงแรมในปี 2565 จะปรบัตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 75 ของ

รายไดธุ้รกิจโรงแรมในปี 2562 (pre-COVID-19 level) หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดไม่กลับมารุนแรง และ

ภาวะสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนไม่ยืดเยือ้ 

ธุรกิจการศึกษา: 

• คาดว่าแนวโนม้ธุรกิจการศกึษายงัคงจะมีทิศทางที่ดขีึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปัจจบุนัทัง้วิทยาลยัดสิุตธานี
และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุต ไดก้ลบัมาเปิดการเรียนการสอนไดต้ามปกติมาก
ขึน้ หลงัจากที่ไดร้บัผลกระทบจากการปิดโรงเรียนตามค าสั่งของภาครฐัในปี 2564 จนถึงช่วงปลายปี 

• วิทยาลัยดุสิตธานียังคงปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให้ผสมผสานทั้ง  Online และ Onsite ส าหรับ
หลกัสตูรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยปรบัลดเป้าการรบัสมคัรนกัเรียนนกัศึกษามาอยู่ที่ 800 คนในปี 2565 
ในขณะที่เลอ กอร ์ดอง เบลอ ดุสิต คาดว่าจะรบันกัเรียนไดม้ากกว่า 300 คนต่อเทอม   ส าหรบัโครงการ Food 
School ซึ่งเป็นศูนยฝึ์กท าอาหารนานาชาติและศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการดา้นอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร
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แห่งแรกในไทยนัน้ คาดว่าจะเริ่มใหเ้ช่าพืน้ท่ีในโซนการประกอบอาหารไดใ้นปลายไตรมาส 2 ปี 2565 และเปิดรบั
นกัเรียนไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2565  

ธุรกิจอาหาร: 

• ธุรกิจการใหบ้ริการจดัการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยไดเ้ริ่มทยอยกลบัมาใหบ้ริการที่โรงเรียน
ส่วนใหญ่ในปลายปี 2564 หลังจากโรงเรียนปิดสถานที่ชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐัเนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19  ในประเทศเวียดนามไดก้ลับมาเปิดใหบ้ริการไดอ้ีกครัง้ปลายเดือนกุมภาพันธ ์2565 ชา้กว่าแผนที่
วางไวว้่าจะเปิดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังเทศกาลปีใหม่ ดว้ยจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่รายวนัที่อยู่ระดบัสงู 
อย่างไรก็ดีสถานการณเ์ริ่มดีขึน้ในเดือนมีนาคมเป็นตน้มา 

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ KAUAI (คาวาอิ) หลังจากที่ได้เปิด Flagship Store ในย่านอาคาร
ส านักงานบริเวณอโศกในช่วงกลางปี 2564 ในปี 2565 คาวาอิมีแผนที่จะสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมจากการเพิ่มเมนู 
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย และเปิดรา้นแห่งใหม่ในพืน้ท่ีศกัยภาพสงูอีก 2 แห่ง 

• Dusit Gourmet (ดุสิต กูรเ์มต)์ ปัจจุบนัประกอบธุรกิจ Food sourcing hub ใหแ้ก่โรงแรมในเครือทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และลกูคา้ภายนอก โดยบรษิัทไดเ้ริ่มด าเนินการขายเบเกอรี่แช่แข็งใหโ้รงแรมในเครือในปี 2564 
ที่ผ่านมา และไดเ้ริ่มขาย Ready-to-Cook ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 ไดข้ยายฐาน
ลกูคา้ไปยงักลุ่ม HoReCa และมีแผนท่ีจะเพิ่มสินคา้ใหม่ๆ เช่น ขา้วออรแ์กนิกและนม เครื่องปรุงรสใหม่ๆ อาหาร
แช่แข็ง เป็นตน้  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย:์ 

• โครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบผสมที่บรษิัทรว่มทนุกบั CPN  
⁻ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างงานโครงสรา้งใตด้ิน (Sub-structure) เริ่มท าชั้นใตด้ินทั้งส่วนของโรงแรมและ

อาคารที่พกัอาศยั (Residences) และไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาหลกัเพื่อก่อสรา้งอาคารต่างๆ (Super-structure) 
เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีก าหนดเริ่มงานก่อสรา้งอาคารโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2565  

⁻ ก าหนดเปิดเฟสแรกในตน้ปี 2567 เริ่มจากโรงแรม ตามดว้ยศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานในปี 2567 และ
อาคารท่ีพกัอาศยัประมาณกลางปี 2568 

⁻ ในส่วนของอาครารท่ีพกัอาศยั Dusit Residences และ Dusit Parkside นัน้ ปัจจบุนัไดข้ายไปแลว้ประมาณ 
รอ้ยละ 40 ของพืน้ที่ขาย โดยมีสัดส่วนเป้าหมายการขายลูกคา้ต่างประเทศต่อลูกคา้ในประเทศ 65:35 
ส าหรบัในปี 2565 ไดเ้ริ่มท าการตลาดที่ประเทศสิงคโปร ์และมีแผนท่ีจะไปท าการตลาดในภมูิภาคตะวนัออก
กลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระหว่างที่รอตลาดฮ่องกงและจีนเปิด 

• โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออรจิิน้ แอนด ์ดสิุต เป็นโครงการรว่มทนุกบั บมจ. ออรจิิน้ 
พร็อพเพอรต์ี ้ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2565 และเริ่มโอนหอ้งภายในสิน้ปี 
2565-ปี 2566 ปัจจบุนัไดจ้ าหน่ายหอ้งชดุของโครงการไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 72  
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_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกุิจ งามสง่าพงษ์  

ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 


