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บทสรุปของผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทในไตรมาส 2 และคร่ึงแรกของปี 2565 ดีขึน้
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้จากการฟ้ืนตัวของธุรกิจโรงแรม การศึกษา 
และอาหาร โดยมีขาดทุนสุทธิที่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าลดลงร้อยละ 48.7 และร้อยละ 31.8 
ตามล าดับ 

ในครึ่งแรกของปี 2565 ธุรกิจท่องเที่ยวโลกทยอยฟ้ืนตัว แม้ว่ายังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน แต่ดว้ยอาการของโรคที่มีความรุนแรงนอ้ยลงและอตัราการเสียชีวิตในระดับต ่า ท าให้

หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการเดินทางมากขึน้ นกัท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ โดยในประเทศไทยไดผ่้อน

คลายมาตรการล็อคดาวน์และเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นตน้มา ส่งผลให้จ านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึน้ถึงระดบั 2 ลา้นคน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้

อย่างมีนยัส าคญัจากประมาณ 40,000 คนในช่วงครึ่งหลังของปี 2564    สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่

ทยอยดีขึน้ท าให้สถาบันการศึกษากลับมามีการเรียนการสอนในสถานที่ ทั้งวิทยาลัยและโรงเรียน และท าใหธุ้รกิจการ

ใหบ้รกิารจดัหาอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติกลบัมาใหบ้รกิารตามปกติในไตรมาส 2 ปี 2565  

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วม 1,048 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 78.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

เพิ่มจากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหาร ในขณะที่ธุรกิจอื่นมีรายไดล้ดลงจากรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็น

ประจ า* จากการฟ้ืนตวัของธุรกิจดงักล่าวท าใหบ้รษิัทมี EBITDA เพิ่มขึน้ 99 ลา้นบาทและขาดทนุสทุธิลดลง 118 ลา้นบาท  

ทัง้นีห้ากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า บรษิัทจะมีผลการด าเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลกัที่ดีขึน้โดยมีขาดทนุ

สทุธิจ านวน 254 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัขาดทนุสทุธิ 495 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมี EBITDA จ านวน 

59 ลา้นบาทดีขึน้เมื่อเทียบกบั -194 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทยังฟ้ืนตัวต่อเนื่องสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของ

รายไดจ้ากโรงแรมในประเทศเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ลดความรุนแรงลง ธุรกิจอาหารมี

รายไดเ้พิ่มขึน้หลังจากที่โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ในประเทศเวียดนามกลับมาด าเนินการสอนตามปกติ  นอกจากนี ้

บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตามรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 7.2 สาเหตุหลกัเนื่องจากไม่มีการบนัทึก

ก าไรจากการขายเงินลงทุนจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นไตรมาส 2 ประกอบกับเป็นช่วงการเรียนการสอนภาคฤดู

รอ้นของวิทยาลยัดสิุตธานี  ส่งผลให ้EBITDA ลดลง 153 ลา้นบาทและขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 130 ลา้นบาท ทัง้นีห้ากไม่รวม

รายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า บริษัทจะมีผลการด าเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักลดลงโดยมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ 

129 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัขาดทนุสทุธิ 125 ลา้นบาท และมี EBITDA ลดลง 151 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั 210 ลา้นบาท 

ส าหรบั 6 เดือนแรกปี 2565 บรษิัทมีรายไดร้วม 2,174 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยเพิ่มขึน้จากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหาร ซึ่งทยอยฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ในขณะที่รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยล์ดลง (รายการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม) และธุรกิจอื่นๆ 

(รายการท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ า) บรษิัทรายงาน EBITDA ลดลง 239 ลา้นบาทและขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 84 ลา้นบาท สาเหตุ
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หลกัจากการลดลงของก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินอื่นและก าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม และมี

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าใชจ้่ายในการบริหารโรงแรมเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึน้เป็น

ประจ า บริษัทจะมีผลการด าเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักที่ดีขึน้โดยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 379 ลา้นบาท ขาดทุน

ลดลงรอ้ยละ 31.8 จากขาดทนุสทุธิ 556 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 269 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 254.0 เมื่อเทียบกบั 76 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในคร่ึงหลังของปี 2565 บริษัทยังคงมีมุมมองบวกต่อการฟ้ืนตัวของ
ธุรกิจโรงแรม แม้ว่าไตรมาส 3 จะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่วแต่บริษัทยังคาดว่าการฟ้ืนตัวของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศจะทยอยดีขึน้เป็นล าดับจากจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเพิ่มขึน้ และจากจ านวนนกัท่องเที่ยว

ต่างชาติที่จะเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มขึน้หลังจากที่ไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน และ

ยกเลิก Thailand Pass ในเดือนกรกฎาคม ตวัเลขนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิี่เดินทางเขา้ประเทศไทยในเดอืนกรกฎาคมเพิ่มขึน้

เป็น 1.25 ลา้นคน เกิน 1 ลา้นคนเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่ COVID-19 ระบาดในปี 2563 ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติสะสมใน 7 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 3.3 ลา้นคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยงัคงเป้าหมายจ านวนนกัท่องเที่ยว

ต่างชาติที่จะเดินทางมาในประเทศไทยในปีนีท้ี่ 10 ลา้นคน ดว้ยสมมติฐานดังกล่าวบริษัทยงัคงประมาณการรายไดธุ้รกิจ

โรงแรมปี 2565 ที่ประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดธุ้รกิจโรงแรมในปี 2562 (pre-COVID-19 level) หากสถานการณก์ารการ

แพร่ระบาดไม่กลบัมารุนแรงและภาวะสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนไม่รุนแรงไปกว่าปัจจบุนั โดยในครึ่งหลงัของปีจะ

ไดเ้ห็นการเปิดตวัของโรงแรมใหม่ๆ ของ Dusit International มากขึน้  

ทางด้านธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารในคร่ึงหลังของปี 2565 น้ัน บริษัทคาดวา่จะยังมีทศิทางทีด่ี

เน่ืองจากธุรกิจสามารถฟ้ืนตวัต่อเน่ืองตามสถานการณ ์ COVID-19 ทีมี่ทศิทางทีด่ีขึน้  โดยในส่วนของธุรกิจ

การศกึษา โครงการใหม่ The Food School ซึ่งตัง้อยู่ที่ Block 28 สามย่าน เพื่อเป็นศนูยฝึ์กท าอาหารนานาชาติและศนูยบ์ม่

เพาะผูป้ระกอบการดา้นอาหารและเครื่องดืม่ครบวงจรนัน้ คาดวา่จะเปิดรบันกัเรยีนไดใ้นไตรมาส 4 โดยจะเริ่มใหเ้ช่าพืน้ท่ี

ในโซนการประกอบอาหารไดใ้นไตรมาส 3   ในคร่ึงหลงัของปี 2565 บริษทัจะเน้นการขยายตวัทางธุรกิจอาหารมาก

ขึน้ตามแผนกลยทุธห์ลกัของบรษิัทในเรื่องกระจายการลงทนุ สรา้งการเติบโตและสมดลุทัง้ในส่วนของรายไดแ้ละอตัรา 

EBITDA เพื่อใหบ้รษิัทมีรายไดท้ี่สม ่าเสมอขึน้ (Recurring income) ลดผลกระทบจากความผนัผวนในธุรกิจโรงแรม โดย ณ 

สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัท ดสิุต ฟู้ดส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดล้งทนุรอ้ยละ 55 ในบรษิัท บองช ูเบเกอรี่ เอเชยี จ ากดั 

และ Baujour International Co Limited ซึง่ประกอบธุรกจิผลิตเบเกอรี่และแฟรนไชสร์า้นขนมอบ “บองช”ู มีสาขากว่า 50 

แห่งในประเทศไทยและประเทศจนี การขยายธุรกจิในครัง้นีต้อบโจทยก์ารขยายธุรกิจอาหารไปยงัหน่วยธุรกิจการผลิต 

(ธุรกิจตน้น า้) เพื่อใหบ้รษิัทสามารถควบคมุคณุภาพสินคา้และตน้ทนุการผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานส าหรบักจิการ

ภายในเครือ สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจรบัจา้งผลิตส าหรบัลกูคา้องคก์ร (แบบ B2B) แก่ลกูคา้ภายนอกในอนาคต   

ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทั้งสองโครงการ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการดุสิต เซ็นทรลั 

พารค์ ซึ่งบริษัทร่วมลงทนุกับบรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) (CPN) มีแผนการเปิดเฟสแรกในตน้ปี 2567 เริ่มจาก
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โรงแรม ตามดว้ยศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานในปี 2567 และอาคารท่ีพกัอาศยัประมาณกลางปี 2568 ปัจจบุนัมีความ

คืบหนา้ในการขายอาคารที่พกัอาศยัรอ้ยละ 45 ของพืน้ที่ขาย ส่วนโครงการเดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด ์

ดสิุต ที่บรษิัทรว่มทนุกบั บมจ. ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อพฒันาคอนโดมิเนียมนัน้ คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปลายปีนี ้ปัจจบุนั

ไดจ้ าหน่ายหอ้งชดุไปกว่ารอ้ยละ 72 

บริษัทยังเตรียมความพร้อมทางด้านการเงนิ โดยในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2565 บรษิัทประสบความส าเรจ็ใน

การออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุครัง้ที่ 1/2565 จ านวน 1,500 ลา้นบาท การออกหุน้กูใ้นครัง้นีเ้ป็น

การสรา้งความแข็งแกรง่โครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรหิารจดัการทางการเงินมาก

ขึน้  

 

 
หมายเหต:ุ รายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า* 
- ไตรมาส 1 ปี 2565 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินอื่น (32 ลา้นบาท), ขาดทุนจากการขายสินทรพัย์ทางการเงินอื่น (33 ลา้นบาท) 

และเงนิจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (2 ลา้นบาท)  
- ไตรมาส 2 ปี 2565 = ขาดทนุจากการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ (-3 ลา้นบาท) และเงนิจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (2 ลา้นบาท)  
- 6 เดือนปี 2565 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ (29 ลา้นบาท), เงนิจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (4 ลา้นบาท) และขาดทนุจากการขาย

สนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ (33 ลา้นบาท)  
- ไตรมาส 2 ปี 2564 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงนิอื่น (93 ลา้นบาท), ก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น (59 ลา้นบาท), เงิน

จ่ายชดเชยตามกฎหมาย (3 ลา้นบาท) และรายไดภ้าษีเงนิไดข้องรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า (30 ลา้นบาท) 
- 6 เดือนปี 2564 = ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงนิอืน่ (371 ลา้นบาท), ก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น (59 ลา้นบาท), ขาดทนุ

จากการดอ้ยค่า (106 ลา้นบาท), เงนิจ่ายชดเชยตามกฎหมาย (6 ลา้นบาท) และรายไดภ้าษีเงนิไดข้องรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า (64 ลา้นบาท) 

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

2/2564
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

6 เดือน

ปี 2565

6 เดือน

ปี 2564
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธรุกิจโรงแรม 683 322 361 112.1% 1,317 759 558 73.5%
ธรุกิจการศึกษา 88 56 32 57.1% 216 161 55 34.2%
ธรุกิจอาหาร 168 54 114 211.1% 309 213 96 45.1%
ธรุกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 0 -9 9 100.0% 133 247 -114 -46.2%
อ่ืนๆ 109 164 -55 -33.5% 199 518 -319 -61.6%
รวมรายได้ 1,048 587 461 78.5% 2,174 1,898 276 14.5%
ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินไดแ้ละค่าเสือ่มราคา 54 -45 99 NM+ 261 500 -239 -47.8%
ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ -176 -281 105 37.4% -200 -75 -125 -166.7%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ -258 -376 118 31.4% -386 -302 -84 -27.8%
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) -0.30 -0.44 0.15 33.6% -0.46 -0.36 -0.10 -27.7%
รายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า -4 119 -123 NM- -7 254 -261 NM-
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

    ทีไ่ม่รวมรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า
-254 -495 241 48.7% -379 -556 177 31.8%

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

1/2565
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธรุกิจโรงแรม 683 634 49 7.7%
ธรุกิจการศึกษา 88 128 -40 -31.3%
ธรุกิจอาหาร 168 141 27 19.1%
ธรุกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 0 133 -133 -100.0%
อ่ืนๆ 109 93 16 17.2%
รวมรายได้ 1,048 1,129 -81 -7.2%
ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินไดแ้ละค่าเสือ่มราคา 54 207 -153 -73.9%
ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ -176 -25 -151 -604.0%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ -258 -128 -130 -101.6%
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) -0.30 -0.15 -0.15 -100.3%

รายการที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ า -4 -3 -1 -33.3%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

    ทีไ่ม่รวมรายการทีไ่ม่เกิดขึน้เป็นประจ า
-254 -125 -129 -103.2%
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พัฒนาการทีส่ าคัญในไตรมาส  

ธุรกิจโรงแรม 

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี  2565 ธุรกิจบริหารจดัการและใหเ้ช่าวิลล่าหรูภายใตแ้บรนด ์Elite Havens ไดข้ยายการท าตลาด

ในประเทศอินเดียมากขึน้ ส่งผลให ้ณ สิน้ไตรมาสบรษิัทมีจ านวนโรงแรมและวิลล่าภายใตก้ารบรหิารจดัการรวม 332 แห่ง 

(เป็นโรงแรม 47 แห่งและวิลล่า 285 แห่ง) รวมจ านวนหอ้งพกั 12,063 หอ้ง 

ธุรกิจอาหาร 

ในเดือนมิถนุายน 2565 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส ์จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ไดเ้ขา้ลงทุนรอ้ยละ 55 ใน

บริษัท บองชู เบเกอรี่ เอเชีย จ ากัด และรอ้ยละ 55 ใน Baujour International Co Limited เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเบเกอรี่

สไตลฝ์รั่งเศสและและแฟรนไชสข์นมอบ “บองช”ู ในประเทศไทยและประเทศจีน การเขา้ลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไปตามกลยทุธ์

หลกัของบรษิัทในการกระจายการลงทนุ สรา้งการเติบโตและสมดลุของกลุ่มบรษิัทในระยะยาว    

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ในปลายไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทไดเ้พิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท วิมานสุริยา จ ากัด เป็นรอ้ยละ 70 (จากเดิมที่เคย

ก าหนดว่าจะถือรอ้ยละ 60) โดยบริษัทซือ้หุน้จากบริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN) ซึ่งเป็นการใชสิ้ทธิตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวต้ัง้แต่แรกใน Shareholder Agreement ระหว่างบริษัทกบั CPN ที่ตกลงกันตัง้แต่ปี 2559  บริษัทตดัสินใจ

ใชสิ้ทธิเนื่องจากเห็นว่าโครงการพฒันาโรงแรมดสิุตธานีกรุงเทพแห่งใหม่และโครงการพฒันา Dusit Residences & Dusit 

Parkside เป็นโครงการระดบั Super Luxury ขนาดใหญ่ที่ดี เมื่อถือหุน้เพิ่มขึน้ก็จะท าให ้DUSIT สามารถรบัรูผ้ลก าไรจาก

โครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตไดม้ากขึน้ 

การวางแผนทางการเงนิ 

ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือชีช้วน (แบบ filing) 

ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลักษณะคลา้ยทุนครัง้ที่ 1/2565 จ านวนรวมไม่เกิน 

1,500 ลา้นบาท ซึ่งจะมีก าหนดออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อช าระคืนเงินกูส้ถาบนั

การเงินและ/หรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ   



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
 

P a g e  | 5 

ผลการด าเนินงานตามประเภทธุรกิจส าหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนปี 2565 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,048 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 461 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.5 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นรอ้ยละ 65.2 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษาคิด
เป็นรอ้ยละ 8.4 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 16.0 และรายไดจ้ากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 10.4   

 
ส าหรบั 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 2,174 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 276 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมคดิเป็นรอ้ยละ 60.6 รายไดจ้ากธุรกิจการศกึษา
คิดเป็นรอ้ยละ 9.9 รายไดจ้ากธุรกิจอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 14.2 รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์ิดเป็นรอ้ยละ 6.1 
และรายไดจ้ากธุรกิจอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 9.2 

ธุรกิจโรงแรม 
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม จ านวน 683 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 112.1 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนและเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.7 จากไตรมาสก่อนหนา้ และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 1,317 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
73.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 2 ของปีก่อน โรงแรมในประเทศไดร้บัผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 โดยอตัราการติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและอตัราการฉีดวคัซีนของ
ประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัต ่า ส่งผลใหม้ีผูต้ิดเชือ้จ านวนมากทั่วประเทศ ประกอบกับรฐับาลยงัคงมีมาตรการปิดประเทศ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศที่ลดลง  ในขณะที่ปัจจบุนัแมจ้ะยงัคงมีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แต่ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่
ระบาดรุนแรงนอ้ยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากอตัราการฉีดวคัซีนท่ีครอบคลมุจ านวนประชากรในหลายๆ ประเทศ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง การผ่อนปรนมาตรการป้องกัน COVID-19 ต่างๆ  การยกเลิก Test & Go ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ไดร้บั
วัคซีนครบตามเกณฑ ์(1 พฤษภาคม 2565)  การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ (1 มิถุนายน 2565) และมาตรการกระตุน้การ

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

1/2565
ธรุกิจโรงแรม 683 322 112.1% 634 7.7% 124 -15 NM+ 123 0.8%
ธรุกิจการศึกษา 88 56 57.1% 128 -31.3% -10 -19 47.4% 36 NM-
ธรุกิจอาหาร 168 54 211.1% 141 19.1% -4 -37 89.2% -1 -300.0%
ธรุกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 0 -9 100.0% 133 -100.0% -19 -22 13.6% 114 NM-
อ่ืนๆ 109 164 -33.5% 93 17.2% -37 48 NM- -65 43.1%
รวม 1,048 587 78.5% 1,129 -7.2% 54 -45 NM+ 207 -73.9%

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
6 เดือน

ปี 2565

6 เดือน

ปี 2564

6 เดือน

ปี 2565

6 เดือน

ปี 2564
ธุรกิจโรงแรม 1,317 759 558 73.5% 247 -6 253 NM+
ธุรกิจการศกึษา 216 161 55 34.2% 26 6 20 333.3%
ธุรกิจอาหาร 309 213 96 45.1% -5 -30 25 83.3%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 133 247 -114 -46.2% 95 227 -132 -58.1%
อ่ืนๆ 199 518 -319 -61.6% -102 303 -405 NM-
รวม 2,174 1,898 276 14.5% 261 500 -239 -47.8%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)
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ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจากภาครฐับาล  ส าหรบัธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศนั้นยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน
ประเทศฟิลิปปินส ์สาธารณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศอียิปตแ์ละภมูิภาคตะวนัออกกลาง  

ธุรกิจโรงแรมทีล่งทุนเอง  

  

หมายเหต:ุ ขอ้มูลทางสถิติไม่รวมโรงแรม ดสุติปริ๊นเซส เชียงใหม่เพือ่การเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมที่ลงทนุเอง 593 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 119.6 จากชว่งเดียวกนั

ของปีก่อนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 จากไตรมาสก่อนหนา้ และส าหรบั 6 เดือนแรกมจี านวน 1,175 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

80.8 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนแบ่งเป็น 

- ในไตรมาส 2 ปี 2565 โรงแรมในประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 272.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากอตัราการฉีดวคัซีน รวมไปถึงวคัซีนเข็มกระตุน้ที่ครอบคลมุประชากรในหลายๆ พืน้ท่ี การผ่อน
คลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การยกเลิกระบบ Test & Go ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศเมื่อวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2565 และการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 ส่งผลใหร้ายไดข้องโรงแรมใน
ประเทศทกุแห่งปรบัเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากโรงแรมดสิุตธานี พทัยา  โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน เนื่องจาก
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนรฐับาลไดข้อความรว่มมือจากภาคประชาชนในการงดเดินทางขา้มจงัหวดั และโรงแรม
ดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต จากการเขา้รว่มโครงการ “ภเูก็ต แซนดบ์็อกซ”์ เริ่มเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ทัง้นีเ้มื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่ารายได้จากโรงแรมในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้อยละ 26.7 เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอนไดล้ดความรุนแรงลง ประกอบกับมาตรการผ่อน
คลายต่างๆ จากภาครฐับาลที่ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเดินทางท่องเที่ยว  ส าหรบั 6 เดือนแรกของปี 2565 
โรงแรมในประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 218.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

- ในไตรมาส 2 ปี 2565 โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 56.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยรายไดข้องโรงแรมดสิุตธานี มะนิลา ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 86.8 จากช่วงเดียวของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการ
เปิดประเทศใหก้บันกัท่องเที่ยวที่ไดร้บัวคัซีนครบตามที่ก าหนดและมีผลการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ที่เป็นลบให้
สามารถเดินทางเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์2565 ที่ผ่านมา โดยค่าหอ้งเฉล่ียต่อหอ้ง
ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 94.3 จากราคาหอ้งพกัที่ปรบัสูงขึน้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดีขึน้ 
อย่างไรก็ตามประเทศฟิลิปปินสย์งัคงมีมาตรการหลายรูปแบบในพืน้ท่ีต่างๆ เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้
ไวรสัอย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัรายไดจ้ากโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟสเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 36.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
จากการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวในสาธารณรฐัมัลดีฟส ์ประกอบกับสถานการณค์่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ  โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศ

ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

2/2564

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

ไตรมาส 

1/2565

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)

6 เดือน

ปี 2565

6 เดือน

ปี 2564

เปล่ียนแปลง

 (ร้อยละ)
อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 57.6% 33.5% 71.9% 47.0% 22.5% 52.3% 32.9% 59.1%
คา่หอ้งเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 3,041 2,309 31.7% 3,899 -22.0% 3,424 2,777 23.3%
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง (บาทตอ่คืน) 1,751 774 126.3% 1,833 -4.5% 1,792 914 96.2%



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
 

P a g e  | 7 

อินเดีย และประเทศเกาหลีใต ้ อย่างไรก็ตามโรงแรมในต่างประเทศมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 14.6 จากไตรมาส 1 ปี 
2565 จากรายไดท้ี่ลดลงของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟสเ์นื่องจากเขา้สู่ช่วงนอกฤดทู่องเที่ยว  ส าหรบั 6 เดือนแรก
ของปี 2565 โรงแรมในต่างประเทศมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 33.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารโรงแรม จ านวน 90 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายไดธุ้รกิจรบัจา้งบริหารโรงแรมภายใตแ้บรนดด์ุสิตธานีทัง้ใน
และต่างประเทศปรบัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวกับการเดินทางทัง้
ในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศสิงคโปร ์ นอกจากนีร้ายไดจ้ากธุรกิจ
บริหารจดัการและใหเ้ช่าวิลล่าหรูภายใตแ้บรนด ์Elite Havens ไดป้รบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัจากการเปิดประเทศ
เพื่อตอ้นรับนักท่องเที่ยว เช่น ประเทศไทย (เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2565) และประเทศ
อินโดนเีซีย (เปิดประเทศตอ้นรบันกัท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2565) ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบริหารภายใต้
แบรนดด์ุสิตธานีในประเทศจีนลดลงรอ้ยละ 46.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของมาตรการ 
Zero-Covid ที่มีการล็อกดาวน์ตามพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 และนโยบายต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565  เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่ารายได้
ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.1 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอนที่ลดความรุนแรงลงทัง้
ในและต่างประเทศ  ส าหรบั 6 เดือนแรกของปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม จ านวน 142 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน 124 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 139 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนและเพิ่มขึน้ 1 ลา้นบาทจากไตรมาสก่อนหนา้ และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 247 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 253 

ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากรายไดข้องโรงแรมทัง้ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้หลงัการ

เปิดประเทศ และอัตราการท าก าไรดีขีน้เนื่องจากสัดส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดล้ดลงจากการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทมีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 156 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 ลดลงรอ้ยละ 3.1 
และส าหรบั 6 เดือนแรกจ านวน 312 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเนื่องจากการการ
ขายโรงแรม 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 
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ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษา 88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 57.1 และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 
จ านวน 216 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายไดข้องวิทยาลยัดุสิตธานีที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจากในปีก่อนเล่ือนการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2564 ออกไป 1 เดือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  ประกอบกบัจ านวนนกัศกึษาที่เพิ่มขึน้ทัง้ในหลกัสตูรปกติและหลกัสตูรระยะสัน้  ส่วนแบ่งก าไรจากโรงเรียนสอน
ประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสิตที่เพิ่มขึน้จากการกลับมาใหบ้ริการตามปกติหลังจากปิดใหบ้ริการชั่วคราวตาม
ค าสั่งของภาครฐั (เดือนมกราคม 2564 และเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม 2564) และส่วนแบ่งขาดทนุที่ลดลงของ Dusit 
Hospitality Education Philippines Inc จากค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ลดลง  ในขณะที่ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก The Food 
Education Bangkok เพิ่มขึน้ เนื่องจากขณะนีย้งัอยู่ในระหว่างเตรียมความพรอ้มก่อนการเปิดใหบ้ริการ จึงมีค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับพนักงานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากธุรกิจการศึกษาปรบัลดลง 40 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 31.3 
จากไตรมาสก่อนหนา้เนื่องจากเป็นช่วงการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้นของวิทยาลัยดุสิตธานี  ซึ่งจะมีจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนนอ้ยกว่าการเรียนการสอนปกติ 

บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 จ านวน -10 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก -19 ลา้นบาทในไตร
มาส 2 ปี 2564 และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 20 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก
รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ขา้งตน้  เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมี EBITDA ลดลง 46 ลา้นบาท เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ในรายไดข้องวิทยาลยัดสิุตธานีขา้งตน้ 

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารจ านวน 168 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 211.1 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนและเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.1 จากไตรมาสก่อนหนา้ และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 309 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
45.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของ Epicure Catering ซึ่งใหบ้ริการจดัหาอาหารแก่
สถานศกึษาในประเทศไทยจากการกลบัมาใหบ้รกิารตามปกติ โดยใหบ้รกิารสถานศกึษาจ านวน 31 แห่งจากปกติ 33 แห่ง
ในเดือนมกราคม 2565 และใหบ้ริการทุกแห่งตามปกติในเดือนต่อมา  ส าหรบัรายไดจ้าก The Caterers ซึ่งประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการจัดหาอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติที่ด  าเนินกิจการหลักในประเทศเวียดนามเพิ่มขึน้จากการกลับมาใหบ้ริการ
ตามปกติเช่นกัน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ทั้งในนครโฮจิมินหแ์ละฮานอยยังคงรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 และกลับมาด าเนินการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-
site) ในช่วงตน้ไตรมาส 2 ปี 2565 เป็นตน้มา  ส าหรับในปี 2564 สถาบันการศึกษาไดปิ้ดใหบ้ริการชั่วคราวตามค าสั่ง
รฐับาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศไทย (เดือนมกราคม เมษายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม 
2564) และในประเทศเวียดนาม (เดือนกมุภาพนัธ ์และเมษายนจนถึงเดือนกนัยายน 2564)   

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน -4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 33 ลา้นบาทและส าหรบั 6 เดือนปี 
2565 จ านวน -5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ขา้งตน้ ในขณะ
ที่ EBITDA ลดลง 3 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2565 จากการปรบัราคาเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบในปีปัจจบุนั 



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

บริษัทมีรายไดแ้ละส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เพิ่มขึน้ 9 ลา้นบาทจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้บริษัท ดิ ออริจิน้ ดุสิต จ ากัด ลดลง
จ านวน 8 ลา้นบาทเนื่องจากการค่าใชจ้่ายทางการตลาดลดลงและบรษิัทบนัทึกรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 1 ลา้นบาท  ในขณะที่
รายไดแ้ละส่วนแบ่งขาดทนุส าหรบั 6 เดือนปี 2565 ลดลง 114 ลา้นบาท โดยในปีปัจจบุนับรษิัทบนัทึกรายไดจ้ากก าไรจาก
การจ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัทสวนลมุ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั เป็นจ านวน 131 ลา้นบาท รายไดค้่าธรรมเนียม
การจดัการจ านวน 4 ลา้นบาทหลงัจากการลดสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทสวนลมุ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด และรายไดอ้ื่นๆ 1 
ลา้นบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทบนัทึกรายไดด้งักล่าวจ านวน 251 ลา้นบาทและ 16 ลา้นบาทตามล าดบั 
และบริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้บริษัท ดิ ออริจิน้ ดุสิต จ ากัด เพิ่มขึน้จ านวน 17 ลา้นบาท 
เนื่องจากการค่าใชจ้่ายทางการตลาดลดลง 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัย์จ านวน -19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3 ลา้นบาทและ
ส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 95 ลา้นบาท ลดลง 132 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการลดลง
ของรายไดข้า้งตน้กบัค่าใชจ้่ายทางการตลาดของโครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ ที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่น 109 ลา้นบาท ลดลง 55 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.5 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตหุลกัจากก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินอื่นลดลง 89 ลา้นบาท และมีการบนัทึกก าไรจากการขาย
เงินลงทนุลดลง 59 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่ส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT เพิ่มขึน้ 45 ลา้นบาท ก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 18 ลา้นบาท รายไดจ้ากรา้นอาหารบา้นดุสิตธานีและบริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี ้เซอรว์ิสเซสที่
ประกอบธุรกิจจัดเลีย้งนอกสถานที่และธุรกิจรบัท าความสะอาดเพิ่มขึน้ 12 ลา้นบาทจากสถานการณโ์รคระบาดที่ดีขึน้ 
และรายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดค้่าเช่า รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางระบบสารสนเทศ และดอกเบีย้รบัเพิ่มขึน้ 18 ลา้นบาท 

ส าหรบั 6 เดือนปี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอื่น 199 ลา้นบาท ลดลง 319 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 61.6 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สาเหตุหลกัจากก าไรจากการวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินอื่นลดลง 337 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน
ลดลง 10 ลา้นบาท บาท และมีการบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทนุลดลง 59 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะ
ที่ส่วนแบ่งก าไรจาก DREIT เพิ่มขึน้ 43 ลา้นบาท รายไดจ้ากรา้นอาหารบา้นดสิุตธานีและบรษิัท ดสิุต ฮอสปิตลัลิตี ้เซอรว์ิส
เซสที่ประกอบธุรกิจจดัเลีย้งนอกสถานที่และธุรกิจรบัท าความสะอาดเพิ่มขึน้ 10 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดค้่า
เช่า รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางระบบสารสนเทศ และดอกเบีย้รบัเพิ่มขึน้ 34 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทมี EBITDA จากธุรกิจอื่นจ านวน -37 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาทและส าหรบั 6 เดือนปี 2565 
จ านวน -102 ลา้นบาท ลดลง 405 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดข้า้งตน้และ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่มขึน้  

  



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
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ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
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ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทรายงาน EBITDA เท่ากบั 54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 99 ลา้นบาทและส าหรบั 6 เดือนปี 2565 จ านวน 
261 ลา้นบาท ลดลง 239 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเปล่ียนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจตามที่กล่าว
ขา้งตน้ 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 123 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.8 และส าหรบั 6 เดือนปี 2565 
จ านวน 246 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.8 สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู ้2 ครัง้ระหว่างปี 2564 และดอกเบีย้จ่ายที่
เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และการเพิม่ขึน้ของจ านวนเงินกูย้ืมระยะยาว 

ก าไรสุทธิ 

บรษิัทมีขาดทนุสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2565 จ านวน 258 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง 118 ลา้นบาทและ 6 เดือนปี 2565 จ านวน 
-386 ลา้นบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 84 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน   



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
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สินทรัพย ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 24,406 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 622 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

• สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 108 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ สทุธิกับเงินสดจ่ายจากการลงทุนต่างๆ ในขณะที่ยอดคงเหลือของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้จากยอดสุทธิระหว่างกิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรม
ด าเนินงาน  

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 515 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากที่ดิน อาคาร อุปกรณเ์พิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากโครงการ
ดสิุต เซ็นทรลั พารค์  ค่าความนิยมที่เพิ่มขึน้จากการซือ้บรษิัทย่อย และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หกักลบกบั
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่นที่ลดลงจากการขาย สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ที่ลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคา และ
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 

หนีส้ิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 21,024 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,135 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

• หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 681 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจา้หนี้
การคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นและภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย ในขณะท่ีเจา้หนีค้่าซือ้ธุรกิจที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปีและส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 

• หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 454 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดร้บัล่วงหนา้ เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้
และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ในขณะที่เงินกูย้ืมระยาวและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง  

  



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้จ านวน 3,382 ลา้นบาท ลดลง 513 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
13.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยส่วนของบรษิัทจ านวน 2,656 ลา้นบาท 
และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 726 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการท่ีลดลง  

กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,296 ลา้นบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 114 ลา้นบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 28 ลา้นบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 1,210 ลา้นบาท 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

บรษิัทมีเงินสดจ่ายสทุธิใชไ้ปสทุธิ 592 ลา้นบาท จาก 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 295 ลา้นบาท ประกอบดว้ยผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลักจากการซือ้อุปกรณ ์งาน
ปรบัปรุงตกแต่ง และงานก่อสรา้ง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรลั พารค์” โรงแรม ASAI Sathorn จ านวนรวม 659 ลา้น
บาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย 271 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
144 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 21 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้14 
ลา้นบาท และอื่นๆ จ านวน 7 ลา้นบาท หกักลบกับ เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินอื่นจ านวน 626 
ลา้นบาท เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 137 ลา้นบาท เงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม 46 
ลา้นบาท ดอกเบีย้รบั 11 ลา้นบาท และอื่นๆ จ านวน 1 ลา้นบาท กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 297 ลา้นบาท ช าระ
เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,129 ลา้นบาท และ 167 ลา้นบาทตามล าดบั เงินสดจ่าย
เพื่อลงทนุในบรษิัทย่อย 221 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 196 ลา้นบาท 
เงินสดจ่ายช าระเงินดอกเบีย้จ่าย 249 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 143 ลา้นบาท เงินปัน
ผลจ่าย 24 ลา้นบาท หกัเงินสดจ่ายเงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,597 ลา้น
บาท และ 229 ลา้นบาทตามล าดบั และเงินสดรบัจากการเพิ่มทนุในบรษิัทย่อย 6 ลา้นบาท 

บรษิัทมีเงินสดรบัสทุธิ 706 ลา้นบาท ไดม้าจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 706 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดรบัจากรายไดร้บัล่วงหนา้จ านวน 155 ลา้นบาท 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้จ านวน 318 ลา้นบาท และผลสทุธิของเงินสดรบัจากการขายและใหบ้รกิาร หกัเงินสดจ่าย
จากค่าใชจ้่ายจากด าเนินงานที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หกักลบกับภาษีเงินไดจ้่าย
จากผลประกอบการในปีก่อน 
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หน่วย: ล้านบาท
30 มิ.ย.

 2565

% สินทรัพยร์วม 31 ธ.ค.

 2564

% สินทรัพยร์วม เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,296 5.3% 1,210 5.1% 7.1%

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 144 0.6% 197 0.8% -26.9%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 468 1.9% 438 1.8% 6.8%

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 402 1.6% 358 1.6% 12.3%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,310 9.5% 2,203 9.3% 4.9%

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 37 0.2% 610 2.6% -93.9%

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 1,633 6.7% 1,631 6.9% 0.1%

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,152 4.7% 1,152 4.8% 0.0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 6,564 26.9% 5,785 24.3% 13.5%

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 8,976 36.8% 9,071 38.1% -1.0%

สนิทรพัยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 821 3.4% 853 3.6% -3.8%

ค่าความนิยม 1,062 4.4% 652 2.7% 62.9%

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่ากอ่สรา้ง 648 2.7% 745 3.1% -13.0%

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 1,203 4.9% 1,082 4.6% 11.2%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 22,096 90.5% 21,581 90.7% 2.4%

รวมสินทรัพย์ 24,406 100.0% 23,784 100.0% 2.6%

เงินกูย้มืระยะสัน้ 1,775 7.3% 1,291 5.4% 37.5%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,341 5.5% 1,121 4.7% 19.6%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,257 5.2% 1,315 5.5% -4.4%

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 259 1.1% 252 1.2% 2.8%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 230 0.9% 202 0.8% 13.9%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,862 19.9% 4,181 17.6% 16.3%

เงินกูย้มืระยะยาว 1,819 7.5% 1,895 8.0% -4.0%

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 7,594 31.1% 7,517 31.6% 1.0%

หุน้กู้ 1,985 8.1% 1,979 8.3% 100.0%

รายไดค้่าเช่ารบัลว่งหนา้ 455 1.9% 457 1.9% -0.4%

รายไดร้บัลว่งหนา้ 2,511 10.3% 2,356 9.9% 6.6%

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 1,178 4.8% 860 3.6% 37.0%

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 620 2.5% 644 2.7% -3.7%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16,162 66.2% 15,708 66.0% 2.9%

รวมหนีสิ้น 21,024 86.1% 19,889 83.6% 5.7%

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 2,656 10.9% 3,288 13.8% -19.2%

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคุม 726 3.0% 607 2.6% 19.6%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,382 13.9% 3,895 16.4% -13.2%
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ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 5.54 เท่า  
หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่จะเท่ากบั 2.58 เท่า  

เมื่อพิจารณาอตัราส่วนตามเงื่อนไขในสญัญาเงินกูส้ถาบนัการเงิน คือ อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีสิ้น
ตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม และเงื่อนไขตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู ้ส าหรบัหุน้กูข้องบรษิัทท่ีออกใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564 และธันวาคม 2564 คือ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้สทุธิ (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม จะมีค่าประมาณ 2.03 เท่า และ 1.60 
เท่า ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทัง้สองที่ก าหนดใหไ้ม่เกิน 3 เท่า  

ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเรียกช าระหนี ้ส  าหรบัปี 2565 โดยรวมของบริษัทอยู่ที่ 29 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด
ระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา 30-60 วนั  อย่างไรก็ตามบรษิัทไดใ้หก้ารช่วยเหลือ
ลกูคา้โดยการขยายระยะเวลา credit term เพิ่มเติมในช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดโรค COVID-19 
  

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการท าก าไร 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 64

อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.2% -6.9%

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้และค่าเสือ่มราคา 12.0% -7.7%

อตัราก าไรสทุธิ -17.8% -64.1%

ความมีประสิทธิภาพ 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 64

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นผูถื้อหุน้ -31.1% -17.9%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม -2.7% -2.0%

สภาพคล่อง 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 64

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.48 0.53

นโยบายทางการเงิน 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 64

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า)* 5.54 4.35

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า)* 5.00 3.92

อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ (เท่า)* 7.92 6.05

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ (ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าตาม TFRS16) ต่อสว่นของผูถื้อหุน้รวม 2.03 1.68

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิ (ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าตาม TFRS16) ต่อสว่นของผูถื้อหุน้รวม 1.60 1.99

30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 64

อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า)** -0.81 -2.57
* ค ำนวณจำกส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิทัใหญ่

** ค ำนวณจำกก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงนิได /้ดอกเบีย้จ่ำย
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แนวโน้มธุรกิจ 

ส าหรบัปี 2565 บรษิัทยงัคงมีสมมติฐานอตัราการเติบโตรายไดร้วมประมาณรอ้ยละ 35-40 จากปี 2564 จากการ

ขบัเคล่ือนของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศกึษา และธุรกิจอาหารเป็นหลกั บริษัทคาดว่าอตัรา EBITDA ปี 2565 จะอยู่ในช่วง

ประมาณรอ้ยละ 12-15 ของรายไดร้วม ส าหรบัแนวโนม้ธุรกิจในครึง่หลงัของปี 2565 บรษิัทยงัมมุมองเช่นเดิม ดงันี ้

ธุรกิจโรงแรม:  

• บริษัทคาดว่าจะเห็นภาพการฟ้ืนตวัของธุรกิจโรงแรมที่ชดัเจนขึน้ในครึ่งหลงัของปี 2565 โดยในครึ่งปีแรกยงัเป็น
การพึ่งพาการท่องเที่ยวในประเทศ และคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึน้ในครึง่หลงัของปี 2565 หลงัจากการท่ีเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นตน้มา 
ทัง้นีจ้ากการท่ีประเทศจีนยงัคงปิดประเทศ บรษิัทไดห้นัมามุ่งเนน้นกัท่องเที่ยวจากยโุรปและรสัเซีย อย่างไรก็ตาม
จากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นตน้มา บริษัทได้เปล่ียน
เป้าหมายนกัท่องเที่ยวไปยงัประเทศอินเดีย ภูมิภาคอาเซียนและตะวนัออกกลางแทน ดว้ยปัจจยัดงักล่าวบรษิัท
ยงัคงคาดว่ารายไดข้องธุรกิจโรงแรมในปี 2565 จะปรบัตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดธุ้รกิจ
โรงแรมในปี 2562 (pre-COVID-19 level) หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดไม่กลบัมารุนแรง และภาวะสงคราม
ระหว่างรสัเซียและยเูครนไม่ยืดเยือ้ 

ธุรกิจการศึกษา: 

• คาดว่าแนวโนม้ธุรกิจการศกึษายงัคงมีทิศทางที่ดีขึน้ เนื่องจากปัจจบุนัทัง้วิทยาลยัดสิุตธานีและโรงเรียนสอนการ
ประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดสิุต ไดก้ลบัมาเปิดการเรียนการสอนไดต้ามปกติ หลงัจากที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการปิดโรงเรียนตามค าสั่งของภาครฐัในปี 2564 จนถึงช่วงปลายปี 

• วิทยาลัยดุสิตธานียังคงปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให้ผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ส าหรับ
หลกัสตูรปรญิญาตรีและปรญิญาโท มีเป้าหมายการรบัสมคัรนกัเรียนนกัศกึษา 800 คนในปี 2565 ในขณะท่ีเลอ 
กอร ์ดอง เบลอ ดุสิต คาดว่าจะรบันกัเรียนไดม้ากกว่า 300 คนต่อเทอม   ส าหรบัโครงการ Food School ซึ่งเป็น
ศูนยฝึ์กท าอาหารนานาชาติและศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการดา้นอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรแห่งแรกในไทย
นัน้ คาดว่าจะเริ่มใหเ้ช่าพืน้ที่ในโซนการประกอบอาหารไดใ้นปลายไตรมาส 3 ปี 2565 และเปิดรบันกัเรียนไดใ้น
ไตรมาส 4 ปี 2565  

ธุรกิจอาหาร: 

• ในครึง่หลงัของปี 2565 บรษิัทจะเนน้การขยายตวัทางธุรกิจอาหารมากขึน้ตามแผนกลยทุธห์ลกัของบรษิัทในเรือ่ง
กระจายการลงทุน สรา้งการเติบโตและสมดุลทัง้ในส่วนของรายไดแ้ละอัตรา  EBITDA เพื่อใหบ้ริษัทมีรายไดท้ี่
สม ่าเสมอขึน้ (Recurring income) ลดผลกระทบจากความผันผวนในธุรกิจโรงแรม โดยในปลายไตรมาส 2 
บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนรอ้ยละ 55 ในบริษัท บองชู เบเกอรี่ เอเชีย จ ากัด และ 
Baujour International Co Limited ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเบเกอรี่และแฟรนไชสร์า้นขนมอบ “บองช”ู มีสาขากวา่ 
50 แห่งในประเทศไทยและประเทศจีน การขยายธุรกิจในครัง้นีต้อบโจทยก์ารขยายธุรกิจอาหารไปยังตน้น า้
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เพื่อใหบ้ริษัทสามารถควบคมุคณุภาพสินคา้และตน้ทุนการผลิตจากโรงงานที่ไดม้าตรฐานส าหรบักิจการภายใน
เครือ สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจรับจ้างผลิตแบบ B2B แก่ลูกค้าภายนอกในอนาคต ทั้งนี ้บริษัทจะรับรูผ้ล
ประกอบการจากการเขา้ลงทนุในธุรกิจนี ้(consolidated) เต็มไตรมาสตัง้แต่ไตรมาส 3 เป็นตน้ไป  

• ธุรกิจการใหบ้ริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ  มีแนวโนม้ดีขึน้เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2565 จากการ
กลบัมาใหบ้รกิารท่ีโรงเรียนทัง้ในประเทศไทยและในประเทศเวียดนามไดม้ากขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 2 และธุรกิจรบัจดั
เลีย้งนอกสถานที่ในประเทศเวียดนามกลับมาด าเนินการไดต้ามปกติหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  
COVID-19 ในประเทศดีขึน้ 

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใตแ้บรนด ์KAUAI (คาวาอิ) รายได้มีแนวโน้มที่ดีขึน้จากมาตรการผ่อนคลาย 
COVID-19 ต่างๆ พนกังานออฟฟิศกลบัมาท างานมากขึน้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการท างานของออฟฟิศยังเป็น 
Hybrid คือ เขา้ที่ท  างานเป็นบางวนั ดงันัน้บริษัทจึงเนน้ท าการตลาดออนไลน ์(Digital Marketing) มากขึน้ และ  
น าเสนอเมนูใหม่ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ และมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ 1 แห่งในช่วงปลายปี ทางดา้นการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดสิุต เรียลฟู๊ ด จ ากดั ท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูร้ว่มทนุ ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถ
วางแผนการขยายธุรกิจรว่มกบั Virgin Active ไดม้ากขึน้ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายไดใ้นอนาคต 

• Dusit Gourmet (ดุสิต กูรเ์มต)์ ปัจจุบนัประกอบธุรกิจ Food sourcing hub ใหแ้ก่โรงแรมในเครือทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และลูกคา้ภายนอก โดยบริษัทไดเ้ริ่มด าเนินการขายเบเกอรี่แช่แข็งและ Ready-to-Cook ให้
โรงแรมในเครือตัง้แต่ปี 2564 ที่ผ่านมา และไดเ้ริ่มขาย Ready-to-Cook โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 ไดข้ยายฐาน
ลูกคา้ไปยังกลุ่ม HoReCa และไดข้ายขา้วออรแ์กนิกใหแ้ก่โรงแรมในเครือ ทั้งนีใ้นเดือนสิงหาคมบริษัทจะเริ่ม
จ าหน่ายเครื่องแกงต่างๆ ใหแ้ก่โรงแรมในเครือที่ต่างประเทศเพื่อใหร้สชาติมีมาตรฐานเดียวกันและลดตน้ทุน 
นอกจากนีบ้รษิัทมีแผนที่จะรบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่าย OEM เบเกอรี่ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้นอกเครือในปลายไตรมาส 
3 นีอ้ีกดว้ย 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย:์ 

• โครงการดสิุต เซ็นทรลั พารค์ เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบผสมที่บรษิัทรว่มทนุกบั CPN  
⁻ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างงานโครงสรา้งใตด้ิน (Sub-structure) ของอาคารที่พักอาศัย (Residences) 

และศนูยก์ารคา้ โดยผูร้บัเหมาหลกั Ritta ไดเ้ริ่มส่วนของการก่อสรา้งอาคารโรงแรมตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2565 
⁻ ก าหนดเปิดเฟสแรกเริ่มจากโรงแรม ในตน้ปี 2567 ตามดว้ยศูนยก์ารคา้และอาคารส านกังานในปีเดียวกนั

ส่วนอาคารท่ีพกัอาศยัก าหนดเปิดประมาณกลางปี 2568 
⁻ ในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยั Dusit Residences และ Dusit Parkside นัน้ ปัจจุบนัขายไปไดแ้ลว้ประมาณ 

รอ้ยละ 45 ของพืน้ที่ขายทัง้หมด โดยตัง้เป้าหมายการขายลกูคา้ในประเทศต่อลกูคา้ต่างประเทศในสดัส่วน 
65:35 ทัง้นี ้ไดเ้ริ่มท าการตลาดที่ประเทศสิงคโปร ์ภูมิภาคตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้น
ระหว่างที่รอตลาดฮ่องกงและจีนเปิด 



บรษิัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 และ 6 เดือนปี 2565 
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• โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออรจิิน้ แอนด ์ดสิุต เป็นโครงการรว่มทนุกบั บมจ. ออรจิิน้ 
พร็อพเพอรต์ี ้ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2565 และเริ่มโอนหอ้งภายในสิน้ปี 
2565-ปี 2566 ปัจจบุนัไดจ้ าหน่ายหอ้งชดุของโครงการไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 72  

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สกุิจ งามสง่าพงษ์  

ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 


