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บทสรุปของผู้บริหาร 

ในครึ่งแรกของปี 2564 ธุรกิจการท่องเท่ียวโลกยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ในส่วนของประเทศไทย การระบาดของ COVID-19 รอบท่ี 2 ตั้งแต่สิ้นปี 2563 และรอบท่ี 3 ในเดือนเมษายน 
2564 ซ่ึงมีอัตราการติดเช้ือเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ในขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศไทยยังอยูใ่นระดับต ่า ท าให้มีผูต้ดิ
เช้ือจ านวนมากท่ัวประเทศ ประกอบกับนโยบายการจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติของรัฐบาล  ส่งผลให้
ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังจากในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง และการยกเลิกการจอง
ห้องพัก นอกจากน้ีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต้องปิดสถานท่ีท าการช่ัวคราวโดยปรับรูปแบบเป็นการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซ่ึงกระทบต่อธุรกิจบริการจัดการอาหารแกโ่รงเรียนนานาชาตขิองบริษัทด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ดี การปรับกลยุทธ์การเติบโตทางธรุกิจของบริษัทท่ีกระจายการลงทุนไปยงัธุรกจิอาหารและธรุกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากธุรกจิอาหารและรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้  โดยในไตรมาส 2 ปี 
2564 บริษัทมีรายได้รวม 587 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.4 จากไตรมาส 2 ปี 2563 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ธุรกิจ
โรงแรม เน่ืองจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทได้ปิดโรงแรมในประเทศไทยและต่างประเทศช่ัวคราว ขณะท่ีในปีน้ีได้เปิด
ให้บริการได้ตามปกติ และจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจอาหารเน่ืองจากขยายธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่
โรงเรียนนานาชาติไปท่ีประเทศเวียดนามตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 นอกจากน้ีบริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนและก าไรจากการวัดมูลคา่สินทรพัย์ทางการเงินอ่ืนในไตรมาส 2 ปี 2564 อีกด้วย ส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 
บริษัทมีรายได้รวม 1,898 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.3 จากในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลงจาก
การระบาดของ COVID-19 รอบท่ี 2 และ 3 ขณะท่ีธุรกิจอาหารมีรายได้เพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจการให้บริการจัดการ
อาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ และมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ตลอดจนมีก าไร
จากการวัดมูลคา่สนิทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

นอกจากการเติบโตของรายได้รวมแล้ว บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เช่น การปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนโดยรวมลดลง การลดค่าใช้จ่ายด้านท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการท่ัวไป 
ท าให้ค่าใช้จ่ายคงท่ีในไตรมาส 2 ปี 2564 และใน 6 เดือนแรกปี 2564 ลดลงร้อยละ 6.4 และร้อยละ 20.2 จากช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดับ ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 376 ล้านบาท ลดลงจาก
ขาดทุนสุทธิ 453 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA -45 ล้านบาทดีขึน้เม่ือเทียบกับ -207 ล้านบาทในช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 302 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 535 ล้าน
บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA 500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1,370.6 จาก 34 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกปี 
2564   
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ส าหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2564 ยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีมี

ความรุนแรงมากขึน้ในประเทศตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลประกาศมาตรการในการควบคุมมากขึน้ในหลาย
จังหวัด ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศ ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศมีแนวโน้มท่ี
ดีกว่าเน่ืองจากกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ ทางด้านธุรกจิการศึกษาและธุรกิจอาหารของบริษัทก็ไดร้ับผลกระทบเช่นกนั
เน่ืองจากการปิดสถานศึกษาช่ัวคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิม่เติมตามค าสัง่ของภาครฐั  

บริษัทมีมุมมองว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะกดดันผลการด าเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2564 โดยคาดวา่
การฟ้ืนตัวของธุรกิจโรงแรมของบริษัทไปสู่ระดับก่อนการเกดิ COVID-19 จะใช้เวลายาวนานกว่าท่ีบริษัทได้เคยประเมินไว้ 
ท้ังน้ีบริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบระยะยาวโดยการปรับโครงสรา้งองค์กรให้ตอบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ ้าซ้อนของงาน ตลอดจนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว  

บริษัทยังคงบริหารจัดการด้านการเงินอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดสัดส่วนของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายคงท่ี และให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ในต้นไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทได้เตรียมความ
พร้อมส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกนัจ านวน 1,000 ล้านบาทท่ีจะครบก าหนดในเดือนกันยายน 2564 
โดยบริษัทได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่จ านวน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแลว้
ในเดือนกรกฎาคม 2564  

นอกจากน้ีบริษัทได้ปรับพอร์ตทรัพย์สินเพื่อรับรู้ก าไร (Asset Optimization) ตามแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีและเสรมิสภาพคล่องทางการเงิน โดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ท าสญัญา
ขายโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ให้กับนักลงทุน และได้ท าสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้ช่ือเดิมต่อ 10 ปี พร้อม
สิทธิในการขยายเวลาอีก 5 ปี รวมเป็น 15 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการและความแข็งแกร่งของ  
แบรนด์ดุสิตธานี  

  

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

2/2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

6 เดือน

ปี 2564

6 เดือน

ปี 2563
เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรม 322 100 222 222.0% 759 967 -208 -21.5%
ธุรกิจการศกึษา 56 57 -1 -1.8% 161 165 -4 -2.4%
ธุรกิจอาหาร 54 17 37 217.6% 213 132 81 61.4%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -9 230 -239 NM- 247 229 18 7.9%
อ่ืนๆ 164 20 144 720.0% 518 153 365 238.6%
รวมรายได้ 587 424 163 38.4% 1,898 1,646 252 15.3%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินไดแ้ละคา่เสื่อมราคา -45 -207 162 78.3% 500 34 466 1370.6%
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ -281 -410 129 31.5% -75 -371 296 79.8%
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ -376 -453 77 17.0% -302 -535 233 43.6%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) -0.44 -0.54 0.10 19.0% -0.36 -0.63 0.28 43.7%
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พัฒนาการท่ีส าคัญในไตรมาส  

ธุรกิจโรงแรม 

ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทได้เข้าบริหารโรงแรมภายใต้รปูแบบ White Label Hotel Managed by Dusit เพิ่มอีก  1 แห่ง
ท่ีเกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา (จ านวน 145 ห้อง) ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีจ านวนโรงแรมและวลิลา่
ภายใต้การบริหารจัดการรวม 329 แห่ง (เป็นโรงแรม 45 แห่งและวิลล่า 284 แห่ง) รวมจ านวนห้องพัก 11,655 ห้อง 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทได้ปรับปรุงห้องพัก สถานท่ีพักผ่อนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรมและวิลล่าท่ีภูเก็ตและสมุย 
ตามแนวทาง Dusit Graciousness เพื่อให้รูปแบบการให้บริการมีความโดดเด่นและความพร้อมในการให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวในประเทศและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเข้ามาตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ 
และสมุยพลัส นอกจากน้ีบริษัทได้เร่งด าเนินการให้พนักงานท้ังหมดเข้ารับการฉีดวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงเป็น
หลักประกันและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าท่ีมาใช้บริการรวมท้ังได้ประกาศเปิดตัว “เทวารัณย ์เวลเนส” 
แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นการตอบสนองเทรนด์การท่องเท่ียวในปัจจุบันท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลก
หันมาให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสานองค์ประกอบความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ
ลูกค้าตลอดการเข้าพกัท่ีโรงแรมและรสีอร์ทในเครอืดุสิตท่ัวโลก 

ธุรกิจการศึกษา 

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 วิทยาลัยดสุิตธานีและโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ปิด
ท าการและหยุดการเรยีนการสอนช่ัวคราวจนกวา่จะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคมุ
การระบาดของ COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร  

ธุรกิจอาหาร 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้เปิด Flagship Store ของร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์ “KAUAI” (คาวาอิ) ในรูปแบบ 
Stand Alone ท่ีย่านอโศก เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ ท้ังกลุ่มคนท างาน นักเรียน นักศึกษา สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึน้ พร้อมให้บริการ delivery ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในวงกวา้งขึน้  
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนปี 2564 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 587 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.4 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกจิโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 54.9 รายได้จากธุรกิจการศึกษาคดิ
เป็นร้อยละ 9.5 รายได้จากธุรกจิอาหารคดิเป็นร้อยละ 9.2 รายได้จากธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพยค์ิดเป็นร้อยละ -1.5 และ
รายได้จากธุรกจิอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 27.9 

 
ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,898 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 40.0 รายได้จากธุรกิจ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.5 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 11.2 รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 และรายได้จากธุรกิจอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 27.3 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 322 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 222.0 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเปิดให้บริการโรงแรมตามปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับการปิดให้บริการโรงแรม
ช่ัวคราว 7 แห่งท้ังในและต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยในปีปัจจุบัน 
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยรอบท่ี 3 ซ่ึงเกิดขึน้ในช่วง
เดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้มีอัตราการติดเช้ือท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็และภาครฐับาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการ
งดการเดินทางข้ามจังหวัด ท าให้มีการยกเลิกการจองห้องพัก อย่างไรก็ดี ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 มีอัตราการเข้าพักท่ีดีต่อเน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และ
โรงแรมอ่ืนๆ ท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง  

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

2/2563

ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

2/2563
ธุรกิจโรงแรม 322 100 222 222.0% -15 -257 242 94.2%
ธุรกิจการศกึษา 56 57 -1 -1.8% -19 -17 -2 -11.8%
ธุรกิจอาหาร 54 17 37 217.6% -37 -26 -11 -42.3%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -9 230 -239 NM- -22 228 -250 NM-
อ่ืนๆ 164 20 144 720.0% 48 -135 183 NM+
รวม 587 424 163 38.4% -45 -207 162 78.3%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

รายได้ตามประเภทธุรกิจ EBITDA ตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
6 เดือน

ปี 2564

6 เดือน

ปี 2563

6 เดือน

ปี 2564

6 เดือน

ปี 2563
ธุรกิจโรงแรม 759 967 -208 -21.5% -6 -68 62 91.2%
ธุรกิจการศกึษา 161 165 -4 -2.4% 6 5 1 20.0%
ธุรกิจอาหาร 213 132 81 61.4% -30 -3 -27 -900.0%
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 247 229 18 7.9% 227 224 3 1.3%
อ่ืนๆ 518 153 365 238.6% 303 -124 427 NM+
รวม 1,898 1,646 252 15.3% 500 34 466 1370.6%

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) เปล่ียนแปลง (ร้อยละ)
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ธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง  

 

หมายเหตุ: ข้อมูลทางสถิติไม่รวมโรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ เพื่อการเปรียบเทียบ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ีลงทุนเอง 270 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 170.0 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และส าหรับ 6 เดือนแรกมีจ านวน 650 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนแบ่งเป็น 

- โรงแรมในประเทศมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 95.1 เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุมาจากการปิดให้บริการ
ช่ัวคราวท้ัง 6 แห่งในช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยอัตราการเข้าพักในไตรมาสน้ีมีจ านวนร้อยละใกล้เคียงกับไตร
มาสท่ี 1 ปี 2564  ส าหรับรายได้ใน 6 เดือนแรกปี 2564 ลดลงร้อยละ 65.9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เ น่ืองจากการระบาดรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ของ COVID-19 เ ม่ือปลายเดือนธันวาคม 2563 และกลางเดือน
เมษายน 2564 ตามล าดับ  โดยจ านวนผู้ติดเช้ือได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด ส่งผลให้ภาครัฐบาลมี
มาตรการควบคุมการระบาดโดยการขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด 

- โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 222.0 เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563  สาเหตุมาจากในไตรมาส 2 
ปี 2563 มีการปิดให้บริการช่ัวคราวของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และการปิดประเทศตามค าสั่งของรัฐบาลแตล่ะ
ประเทศจากการระบาดของ COVID-19  ในไตรมาส 2 ปี 2564 อัตราการเข้าพักยังคงอยู่ในระดับเดียวกับไตร
มาสก่อนหน้า โดยปรับสัดส่วนเพิ่มขึน้ในโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจากกลุ่มนักธุรกิจท่ีเดินทางมาในประเทศและ
ชาวฟิลิปปินส์ท่ีเดินทางกลับเข้ามาในประเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องเข้าสถานท่ีกักกันตามค าสั่งของรัฐบาลเป็น
ระยะเวลา 7-14 วัน ในขณะท่ีอัตราการเข้าพักของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ลดลง เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าหลกัจาก
ประเทศอินเดียลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบท่ี 2 ของ COVID-19 ในประเทศอินเดียในตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564  ส าหรับรายได้ใน 6 เดือนแรกปี 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
การเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลจากรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.2 จากการกลับมา
ให้บริการตามปกติตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักจากประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 
หลังจากหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แม้ว่าโรงแรมดุสิตธานี มะนิลาจะมีรายได้ท่ี
ลดลงร้อยละ 21.8 เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีมาตรการล็อกดาวน์หลายรปูแบบในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อป้องกนั
การแพร่กระจายของเช้ือไวรสัอย่างต่อเน่ือง 

  

ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

2/2563
เปล่ียนแปลง

6 เดือน

ปี 2564

6 เดือน

ปี 2563
เปล่ียนแปลง

อตัราการเขา้พกั (รอ้ยละ) 33.0% 15.6% 111.2% 32.4% 36.6% -11.7%
คา่หอ้งเฉลี่ย (บาทตอ่คืน) 2,312 2,124 8.9% 2,837 3,975 -28.6%
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หอ้ง (บาทตอ่คืน) 763 332 130.0% 918 1,456 -37.0%
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ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม จ านวน 39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36 ล้านบาทเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนดด์สุติ
ธานีท้ังในและนอกประเทศหลังจากการเปิดน่านฟ้าและการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีฟ้ืนตัวจากการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19  ส าหรับ 6 เดือนแรกมีรายได้จ านวน 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1  โดยสาเหตุหลักมาจากผลการ
ด าเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจบริหารจัดการและให้เช่าวิลล่าหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens ร้อยละ 75.6 เน่ืองจาก
ประเทศท่ีให้บริการ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศอินเดีย ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตธานีท้ังในและนอกประเทศยงัคง
มีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  ส่งผลให้การ
บันทึกบัญชีเปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการท างบการเงินรวม ท าให้มีรายได้จ านวน 13 ล้านบาทและ 22 ล้านบาท
เทียบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน 3 ล้านบาทและ 7 ล้านบาทในไตรมาสและช่วง 6 เดือนแรกส าหรบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนตามล าดับ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจโรงแรมจ านวน -15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 94.2 และส าหรับ 6 เดือน
แรกปี 2564 จ านวน -6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จาก
การกลับมาให้บริการตามปกติในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากการควบคุมต้นทุนและคา่ใช้จ่าย
อย่างต่อเน่ือง 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรมจ านวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 
และส าหรับ 6 เดือนปี 2564 จ านวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจาก
การเปิดโรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ในไตรมาส 3 ปี 2563  

ส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทบันทึกค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 106 ล้านบาทจากโรงแรม ดุสิต สวีท 
ราชด าริ กรุงเทพฯ  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่  จากผลกระทบ
ต่อธุรกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 1 ปี 2564 

ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกจิการศึกษา 56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 และส าหรับ 6 เดือนแรกจ านวน 161 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากวิทยาลัยดุสิตธานีเลื่อนการเรียนการสอน
ของเดือนมิถุนายนในปีปัจจุบันออกไป 1 เดือนเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีเพิ่มขึน้
จาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 
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บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจการศึกษาส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน -19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.8 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนจากรายได้ท่ีลดลงข้างต้น และส าหรับ 6 เดือนปี 2564 จ านวน 6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.0 จากรายได้ท่ี
ลดลงข้างต้นหักกลบกับค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา  

ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 217.6 และส าหรับ 6 เดือนปี 
2564 จ านวน 213 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 61.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ของกิจการ The 
Caterers ในประเทศเวียดนามซ่ึง Epicure Catering ได้เข้าเริ่มลงทุนในกิจการดังกล่าวในไตรมาส 1 ปี 2563 และลงทุน
เพิ่มจนครบในปลายไตรมาส 3 ปี 2563  ในขณะท่ีรายได้ของ Epicure Catering ลดลงในไตรมาส 2 และ 6 เดือนร้อยละ 
21.4 และ 16.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามล าดับ เน่ืองจากผลกระทบจากการปิดสถาบันการศึกษาช่ัวคราวตามค าสัง่
ของภาครัฐเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 จากการระบาดในรอบ 2 และรอบ 3  

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอาหารจ านวน -37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.3 และส าหรับ 6 เดือนปี 
2564 จ านวน -30 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากผลประกอบการท่ีลดลงของ 
Epicure Catering จากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น ในขณะท่ี The Caterers มี EBITDA ใน
ไตรมาส 2 และ 6 เดือนจ านวน -8 และ -12 ล้านบาทตามล าดับ จากมาตรการลอ็กดาวน์เน่ืองจากการระบาดของ COVID-
19 ในประเทศเวียดนาม 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าท่ีใช้วิธีส่วนได้เสียจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2564 จ านวน -9 ล้านบาท ลดลง 239 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนมีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ านวน 231 ล้านบาทประกอบกับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรว่มค้า บริษัท ดิ ออ
ริจ้ิน ดุสิต จ ากัด เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้ 

บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าท่ีใช้วิธีส่วนได้เสียจากธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ใน 6 เดือน ปี 2564 
จ านวน 247 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ดังกล่าวเป็นเงิน 251 ล้านบาทและรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทสวนลุม พร็อพเ พอร์ตี้  จ ากัด จ านวน 16 ล้านบาท ในขณะท่ีรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีรับรู้ในปีก่อนจ านวน 231 ล้านบาท ในขณะท่ีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้
บริษัท ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากัด เพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน -22 ล้านบาท ลดลง 250 ล้านบาทจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้ท่ีลดลงข้างต้น และส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2564 จ านวน 227 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ข้างต้นหักกลบกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิม่ขึน้  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 6 เดือนปี 2564 
 

P a g e  | 8 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอ่ืน 164 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 144 ล้านบาท หรือร้อยละ 720.0 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้จากก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 92 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วม 59 ล้านบาทและก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16 ล้านบาทในขณะท่ีมีส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลงจาก DREIT 
จ านวน 26 ล้านบาท   

ส าหรับ 6 เดือนปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอ่ืน 518 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 365 ล้านบาทหรือร้อยละ 238.6 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้จากก าไรจากการวดัมูลคา่สนิทรัพยท์างการเงิน 370 ล้านบาทและก าไรจาก
การขายเงินลงทุน 59 ลา้นบาท แม้ว่ารายได้จากร้านอาหารบ้านดุสิตธานีและบริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซสท่ี
ประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีและธุรกิจรับท าความสะอาด ลดลงจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
จ านวน 11 ล้านบาทและส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลงจาก DREIT จ านวน 47 ล้านบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมี EBITDA จากธุรกิจอ่ืนจ านวน 48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 183 ล้านบาทและ 6 เดือนปี 2564 
จ านวน 303 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 427 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของรายไดข้้างต้นและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทรายงาน EBITDA เท่ากับ -45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 162 ล้านบาทและ 6 เดือนปี 2564 จ านวน 500 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 466 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจตามท่ีกล่าวข้างตน้ 
ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดท าให้ต้นทุนคงท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าท่ีปรึกษาลดลง
อย่างยั่งยืน ซ่ึงส่งผลให้บริษัทสามารถลดคา่ใช้จ่ายคงท่ีลงร้อยละ 6.4 จากไตรมาส 2 ปี 2563 และลดลงร้อยละ 4.9 จากไตร
มาส 1 ปี 2564 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 109 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และ 6 เดือนปี 2564 จ านวน 
218 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 376 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 17.0 และ 6 เดือนปี 2564 จ านวน 
302 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 43.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น  

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 6 เดือนปี 2564 
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สินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 23,480 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 642 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 272 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับช าระของลูกหน้ีการค้าจากการขายเงินลงทุน และ
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน หักกลบกับปริมาณเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงจาก
ยอดสุทธิระหว่างกิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมด าเนินงาน  

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 914 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการ
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โรงแรม ASAI Sathorn  การพัฒนาระบบ ERP  การเพิ่มขึน้ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอ่ืนตามราคายุติธรรมและการเพิม่ขึน้ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน หักกลบกับสินทรพัย์
สิทธิการใช้ท่ีลดลงจากการตดัค่าเสื่อมราคาและการตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสนิทรัพย ์

หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 18,881 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 985 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5  เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 190 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการช าระเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน การลดลงของ
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน หักกลบกับการเพิ่มขึน้ของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1,175 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินมัดจ ารับจากสัญญาเช่าสิ่งปลูก
สร้าง เงินมัดจ ารับจากลูกค้า และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 6 เดือนปี 2564 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมท้ังสิ้นจ านวน 4,599 ล้านบาท ลดลง 343 ล้านบาท หรือร้อยละ 
6.9 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยส่วนของบริษัทจ านวน 3,962 ล้านบาท 
และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 637 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการท่ีลดลง  

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

กระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,389 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 46 ล้านบาท 
(ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 15 ล้านบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 1,420 ล้านบาท 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปสุทธิ 1,071 ล้านบาท มาจาก 

• กิจกรรมลงทุน จ านวน 696 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลสุทธิของเงินสดจ่ายโดยหลักจากการซ้ืออุปกรณ์ งานปรับปรุง
ตกแต่ง และงานก่อสร้าง โครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โรงแรม ASAI Sathorn และการพัฒนาระบบ ERP 
จ านวนรวม 860 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุนในบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ 2 แห่งได้แก่ บริษัท เดอะ คุ๊กกิ้ง 
แคปิตอล แบงคอก จ ากัด และบริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคช่ัน แบงคอก จ ากัด จ านวนรวม 62 ล้าน เงินสดจ่ายเพื่อให้
กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกันจ านวนรวม 66 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวน 14 ล้านบาท หักกลบกับเงินสด
รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 260 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากบริษัทรว่ม 46 ล้านบาท  

• กิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 375 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 1,518 ล้านบาท และ 17 ล้านบาทตามล าดับ ดอกเบ้ียจ่าย 233 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระคืน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 136 ล้านบาท และปันผลจ่าย 9 ล้านบาท หักกลบด้วยเงินสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสั้นและ
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,438 ล้านบาท และ 95 ล้านบาทตามล าดับ และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากกิจการอ่ืน 5 ล้านบาท 

บริษัทมีเงินสดรับสุทธิ 1,025 ล้านบาท ได้มาจาก 

• กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,025 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากรายได้รับล่วงหน้าจ านวน 667 ล้านบาท เงิน
มัดจ ารับจากลูกค้าจ านวน 366 ล้านบาท หักกลบกับผลสุทธิของเงินสดรับจากการขายและให้บริการ  หักเงินสด
จ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายจากผลประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภาษีเงินได้
จ่ายจากผลประกอบการในปีก่อน 
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หน่วย: ล้านบาท

30 มิ.ย.

 2564

% สินทรัพย์

รวม

31 ธ.ค.

 2563 

(ปรับปรุงใหม่)

% สินทรัพย์

รวม

เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,389 5.9% 1,420 6.2% -2.2%

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 203 0.9% 153 0.7% 32.7%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 357 1.5% 653 2.9% -45.3%

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 317 1.4% 312 1.4% 1.6%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,266 9.7% 2,538 11.1% -10.7%

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 828 3.5% 508 2.2% 63.0%

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,582 6.7% 1,588 7.0% -0.4%

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,152 4.9% 1,152 5.0% 0.0%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,620 23.9% 4,849 21.2% 15.9%

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 9,225 39.3% 9,437 41.3% -2.2%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 797 3.4% 821 3.6% -2.9%

คา่ความนิยม 652 2.8% 652 2.9% 0.0%

เงินจา่ยล่วงหนา้คา่ก่อสรา้ง 465 2.0% 550 2.4% -15.5%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 893 3.8% 743 3.3% 20.2%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 21,214 90.3% 20,300 88.9% 4.5%

รวมสินทรัพย์ 23,480 100.0% 22,838 100.0% 2.8%

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,172 9.3% 2,252 9.9% -3.6%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,289 5.5% 1,388 6.1% -7.1%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 284 1.2% 233 1.0% 21.9%

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาหนดช าระภายในหนึ่งปี 251 1.1% 243 1.1% 3.3%

หุน้กู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,000 4.3% 999 4.4% 0.1%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 153 0.7% 224 1.0% -31.7%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,149 21.9% 5,339 23.4% -3.6%

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,525 10.8% 2,496 10.9% 1.2%

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 7,422 31.6% 7,355 32.2% 0.9%

รายไดค้า่เชา่รบัล่วงหนา้ 470 2.0% 483 2.1% -2.7%

เงินมดัจ ารบัจากสญัญาเชา่สิ่งปลกูสรา้ง 2,035 8.7% 1,368 6.0% 48.8%

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 534 2.3% 169 0.7% 216.0%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 746 3.2% 686 3.0% 8.7%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 13,732 58.5% 12,557 55.0% 9.4%

รวมหนีสิ้น 18,881 80.4% 17,896 78.4% 5.5%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,962 16.9% 4,243 18.6% -6.6%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 637 2.7% 699 3.1% -8.9%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,599 19.6% 4,942 21.6% -6.9%
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ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 3.46 เท่า  
หากไม่รวมผลกระทบของ TFRS 16 อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จะเท่ากับ 1.46 เท่า 
ส าหรับหน้ีสินท่ีเพิ่มขึน้เป็นการจัดหาเงินเพือ่ใช้หมุนเวียนในกิจการ และส่วนหน่ึงเพือ่ใช้ในโครงการลงทุนและส ารองไวเ้พือ่
พัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

ท้ังน้ีหากค านวณอัตราส่วนดังกล่าวตามค านิยามข้อก าหนดหุ้นกู้ กล่าวคือ อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวม
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จะมีค่าประมาณ 1.31 เท่า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ี
ก าหนดไว้ไม่เกิน 1.50 เท่าและยังต ่ากวา่ข้อก าหนดหุ้นกูท่ี้ไม่เกนิ 1.75 เท่า  

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกช าระหน้ีส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 โดยรวมของบริษัทอยู่ท่ี 32 วัน ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าของกลุม่บริษัทซ่ึงอยู่ในช่วงระยะเวลา 30-60 วัน  อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าโดยการขยายระยะเวลา credit term เพิ่มเติมในช่วงท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
โรค COVID-19 
  

อัตราส่วนทางการเงนิ

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

อตัราก าไรขัน้ตน้ 10.5% 12.5%

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้และคา่เสื่อมราคา 26.4% 2.0%

อตัราก าไรสทุธิ -15.9% -32.5%

ความมีประสิทธิภาพ
30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 63

(ปรบัปรุงใหม)่

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถื้อหุน้ -17.9% -3.8%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม -1.5% 2.2%

สภาพคล่อง 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 63

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.44 0.48

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

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.46 3.21

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่)* 3.06 2.84

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)* 4.77 4.22

อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (ไมร่วมหนีส้ินตามสญัญาเชา่ตาม TFRS16) ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1.31 1.22

30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 63

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่)** -0.34 -1.73
* ค ำนวณจำกสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

** ค ำนวณจำกก ำไรกอ่นดอกเบีย้และภำษีเงนิได้/ดอกเบีย้จ่ำย



บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส  าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 6 เดือนปี 2564 
 

P a g e  | 13 

แนวโน้มในปี 2564 

ธุรกิจโรงแรม:  

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2564 ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท่ีทวีความรุนแรงขึน้ในประเทศตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ปี 2564 ท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และความล่าช้าในการกระจายวัคซีน การท่ีรัฐบาลขยายระยะเวลาสถานการณฉ์ุกเฉินท่ัวประเทศออก ไปจนถึงสิ้นเดือน
กันยายน 2564  รวมถึงมีมาตรการล็อคดาวน์ท่ีมากขึน้ในหลายจังหวัดซ่ึงรวมถึงมาตรการจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวดั
ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเข้าพกัของโรงแรมในประเทศ ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทในต่างประเทศมีแนวโน้ม
ท่ีดีกว่าในประเทศไทย เน่ืองจากกลับมาด าเนินการได้ตามปกติหลังจากท่ีมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึน้ ด้วยปัจจัย
ดังกล่าวบริษัทคาดว่ารายได้และผลประกอบการของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2564 จะยังถูกกดดัน และมองว่าจะใช้เวลา
ในการฟ้ืนตัวของธุรกิจโรงแรมของบริษัทไปสู่ระดับกอ่นการเกิด COVID-19 ยาวนานกว่าท่ีบริษัทได้เคยประเมินไว้  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 แนวโน้มอัตราการเข้าพักโรงแรมในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน และ
กรุงเทพ ยังอยู่ในระดับต ่า ยกเว้นโรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) คือ โรงแรมดุสิต
ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมท่ีมีลูกค้าพักระยะยาว (Long Stay) คือ โรงแรมดุสิตสวีท ราชด าริ กรุงเทพ ท่ีมีอัตราการ
เข้าพักท่ีดีพอสมควรภายใต้ภาวะธุรกิจปัจจุบัน  และการท่ีบริษัทได้ปรับปรุงห้องพัก สถานท่ีพักผ่อน และกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงแรมและวิลล่าท่ีภูเก็ตและสมุยตามแนวทาง Dusit Graciousness ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 เพื่อรองรับโครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์และสมุยพลัส และการเปิดตัว “เทวารัณย์ เวลเนส” แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อ
ตอบสนองเทรนด์การท่องเท่ียวในปัจจุบันท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกหันมาให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึน้
น้ัน ส่งผลให้อัตราการเข้าพกัของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เพิ่มขึน้มาอยู่ในระดับร้อยละ 45 ในเดือนกรกฎาคม 2564 
อย่างไรก็ดีแนวโน้มการจองห้องพักเริ่มชะลอตัวลงในต้นเดือนสิงหาคมจากจ านวนผู้ติดเ ช้ือท่ีเพิ่มขึ ้น   ส าหรับแนวโน้ม
อัตราการเข้าพักของโรงแรมในต่างประเทศในเดือนกรกฎาคมยังมีแนวโน้มท่ีดีต่อเน่ืองจากเดือนมิถุนายน ท้ังในประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (กวม) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศจีน ท้ังน้ีการฟ้ืน
ตัวอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจท่องเท่ียวยงัขึน้อยู่กบัการควบคุมการระบาดและอัตราการฉีดวคัซีนเป็นส าคัญ  

ธุรกิจการศึกษา:  

ยังได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บริษัทจ าเป็นต้องปิดสถาบันการศึกษาช่ัวคราวตามค าสัง่
ของภาครัฐในเดือนมกราคม 2564 (COVID-19 รอบท่ี 2) และเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน (COVID-19 รอบท่ี 3) ท้ัง
วิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรยีนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยท่ี
วิทยาลัยดุสิตธานีเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และมีแผนท่ีเปิดวิทยาลัยอีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 
2564   

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ให้ความรว่มมือกับภาครฐัในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ซ่ึงเป็นการตอบรับมาตรการ
ภาครัฐท่ีออกมาล่าสุดเม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียน 
แม้ว่ารายได้ของธุรกิจการศึกษายังคงได้รับผลกระทบจาก  COVID-19 บริษัทพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพื่อรักษา EBITDA  ทางด้านโครงการ “Food School” น้ัน บริษัทยังคงแผนการเปิดโครงการไว้ประมาณไตรมาส
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สุดท้ายของปี 2564 เพื่อตอบรับแนวโน้มความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของการเรียนเพื่อไปประกอบกิจการจากผู้ท่ีสนใจเรียน
ศิลปะการท าอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการธรุกจิอาหารหน้าใหม่ในอนาคต   

ธุรกิจอาหาร:  

• ธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ได้รับผลกระทบจากการปิดสถาบันการศึกษาช่ัวคราว
ตามค าสั่งของภาครัฐเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท้ังในประเทศไทย (ในเดือนมกราคม เมษายน และ
ปลายพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน) และประเทศเวียดนาม (ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายนและพฤษภาคม) ท้ังน้ีบริษทั
พยายามอย่างเต็มท่ีในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบจากรายได้ท่ีลดลงในช่วงท่ีไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ  

• ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ KAUAI (คาวาอิ) ซ่ึงสาขาแรกตั้งอยู่ในฟิตเนส Virgin Active Whizdom 
101 น้ัน ได้รับผลกระทบจากการปิดฟิตเนสตามค าสั่งของภาครัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ในประเทศไทยท าให้ KAUAI เน้นช่องทางการขายแบบ delivery มากขึน้มีจุดขาย Grab & 
Go แทนการน่ังในร้าน ปรับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจโดยขยายสาขานอกฟิตเนส และได้เปิด Flagship Store 
ในย่านอาคารส านักงานบริเวณถนนอโศกในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 ซ่ึงได้รับการตอบรับจากฐานลูกค้า
กลุ่มใหม่เป็นอย่างดีก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศล็อคดาวน์ในเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันบริษัทขายอาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านช่องทางออนไลน์และให้บริการ delivery เป็นหลัก (Line @kauai_th และ www.kauaithailand.com) ท้ังน้ี
บริษัทคาดว่าแนวโน้มธุรกิจจะดีขึน้เม่ือรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์เพื่อให้รับประทานอาหารท่ีร้านได้  

• Dusit Gourmet ได้ปรับแผนธุรกิจและ Business Model ซ่ึงเดิมประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อม
ปรุง เป็นธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ (Food sourcing hub) ให้แก่โรงแรมในเครือท้ังในประเทศและต่างประเทศ และ
ลูกค้าภายนอก โดยบริษัทได้เริ่มด าเนินการจัดหาเบเกอรี่แช่แข็งส าหรับโรงแรมในเครือ และเลื่อนแผนการ
จ าหน่าย Ready-to-Cook ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 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
คืบหน้าให้กลับคืนมาให้มากท่ีสุดเพื่อไม่ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบเวลาการด าเนินงานโครงการในภาพรวม  ใน
ส่วนของ Project Finance โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นท่ีเรียบร้อย ส าหรับการขาย 
Residences เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 บริษัทได้ปรับการท าการตลาดเป็นแบบ Private Viewing โดย ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปิดการขายไปแล้วประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ีขาย  

http://www.kauaithailand.com/
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• โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต  ซ่ึงเป็นโครงการร่วมทุนกับ 
บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 จ าหน่ายห้องชุดไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 71   

แม้ว่าสถานการณ ์COVID-19 ปัจจุบันจะกดดันผลการด าเนินงานของบริษัทมากขึน้ บริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือ
กับผลกระทบระยะยาวท่ีอาจจะยดืเยื้อกว่าท่ีคาดไว้ บริษัทปรับโครงสรา้งองค์กรให้ตอบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต การ
ด าเนินการด้าน Organization transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ ้าซ้อนของงาน ตลอดจนลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ด าเนินการขึน้ระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ส าเร็จเรียบร้อยซ่ึงจะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการท างานได้มากขึน้  

นอกจากน้ีบริษัทยังคงบริหารจัดการด้านการเงินอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดสัดส่วนของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงท่ี และให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส  2 ปี 2564 บริษัทมีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนรวม 1,592 ล้านบาท มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียัง
ไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 1,313 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเงินกู้โครงการจากสถาบันการเงินในวงเงินประมาณ 1,418 ล้าน
บาท โดยมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 667 ล้านบาท  ส าหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจ านวน 1,000 
ล้านบาทท่ีจะครบก าหนดในเดือนกันยายน 2564 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการไถ่ถอน โดยออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่จ านวน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2564  

นอกจากน้ีบริษัทได้ปรับพอร์ตทรัพย์สินเพื่อรับรู้ก าไร (Asset Optimization) ตามแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีและเสรมิสภาพคล่องทางการเงิน โดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ท าสญัญา
ขายโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่ ให้กับนักลงทุน และได้ท าสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้ช่ือเดิมต่อ 10 ปี พร้อม
สิทธิในการขยายเวลาอีก 5 ปี รวมเป็น 15 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการและความแข็งแกร่งของ  
แบรนด์ดุสิตธานี  

 

_____________________ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สุกิจ งามสง่าพงษ์  

ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 


