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การกระจายรายได้ช่วยลดความผันผวนในอนาคต 
 1H65 Recap  

• 1H65 รายงานขาดทุนสทุธิที่ 379 ลา้นบาท ลดลงจากขาดทุนสทุธิ 556 ลา้น
บาทใน 1H64 โดยมีรายไดร้วมอยู่ที่ 2.17 พันลา้นบาท ปรับตัวสูงขึน้ 15% 
YoY โดยที่รายไดม้ีการปรบัตวัสงูขึน้ทัง้จากกลุ่มโรงแรม การศึกษา และกลุ่ม
อาหาร  

• 2Q65 รายงานขาดทุนสทุธิที่ 258 ลา้นบาท จากที่ขาดทุนสทุธิ 129 ลา้นบาท
ใน 1Q65 และจากขาดทนุสทุธิที่ 376 ลา้นบาทใน 2Q64 และมีรายไดร้วมอยู่
ที 1.04 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 6.9% QoQ แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 78.5% YoY 
โดยการปรบัตัวลดลงมาจากโรงแรมที่ Maldives เป็นช่วง High Season ใน
ไตรมาส 1   

• สดัสว่นรายไดใ้น 1H65 มาจากกลุม่โรงแรมที่ 1.32 พนัลา้นบาท ปรบัตวัสงูขึน้ 
73.5% YoY เนื่องจากการเดินทางที่สงูขึน้ทั่วโลก และเริ่มมี EBITDA เป็นบวก 
จากฐานรายได้ที่สูงขึน้ โดยที่อัตราเข้าพักในเฉลี่ยช่วง 1H65 อยู่ที่  52% 
ปรับตัวสูงขึน้จาก 33% ใน 1H64 และมี ADR ปรับตัวสูงขึน้ 23.3% YoY 
สง่ผลใหม้ี RevPar ปรบัตวัสงูขึน้ 96% YoY   

• ปัจจุบนั DUSIT มีโรงแรมในเครือรวม 332 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงแรม 47 แห่ง 
และ Villa จ านวน 285 แห่ง ใน 16 ประเทศ   

• สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มอาหารใน 1H65 อยู่ที่ 308.7 ลา้นบาท ปรบัตัวสงูขึน้ 
45.2% YoY จากรายได้กลุ่ม Catering ตามโรงเรียนที่ฟ้ืนตัวอย่างโดดเด่น 
เป็นผลมาจากการที่โรงเรียนกลับมาเปิดสอน On site โดยปัจจุบันมีการ
ใหบ้รกิาร 40,000 meals ต่อวนั 

• สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มการศึกษาอยู่ที่ 215.2 ลา้นบาท ปรบัตวัสงูขึน้ 33.4% 
YoY โดยที่มีจนวนนกัศึกษาเพิ่มมากขึน้หลงัจากมีการปรบัรูปแบบการสอนที่
มีใหเ้ลือกทัง้ Online และ Onsite 
 

Business Update  
• HOTEL : มีโรงแรมที่อยู่ใน Pipeline 45 แห่ง ทีจะรบับริหาร และคาด 2H65 

จะมีการฟ้ืนตวัของกลุม่โรงแรมที่ดีขึน้ในประเทศหลงัจากเปิดประเทศเม่ือวนัที่ 
1 ก.ค. 2565 ในขณะที่ 3Q65 ยงัคงเป็นช่วง Low Season ของการท่องเที่ยว
ที่  Maldives ซึ่งอาจมีผลประกอบการอ่อนตัวลง YoY เล็กน้อย เนื่องจาก 
3Q64 มีเพียง Maldives ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ แต่ 3Q65 คาด
โรงแรมอื่นๆจะฟ้ืนตวั YoY   

• FOOD : ในช่วง 2Q65 DUSIT ได้ท าการลงทุนในบริษัท Port Royal ที่ท  า
ธุรกิจขายสินคา้ Bakery แบบ B2B  โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรูร้ายได้
ในช่วง 3Q65 เป็นตน้ไป และตัง้เป้าเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่ม Food จาก 
8.1% ในปี 2564 สูร่ะดบั 25% ในปี 2570 

• EDUCATION : กลุ่มการศึกษา DUSIT ไดเ้พิ่มโครงการ The Food School 
Project ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการใน 4Q65 โดยโครงการนีไ้ด้ร่วมมือกับ 
ALMA, Tsuji และ Glowfish ที่จะเปิดคอรส์สอนท าอาหารครบวงจร รวมทัง้
การเปิด Cloud Kitchen ส าหรบัใหเ้ปิดรา้นอาหารของนกัเรียนในอนาคต   

• DUSIT Central Park : คาดโรงแรมจะสามารถเริ่มใหบ้ริการเป็นโครงการแรก
ราว 1H67 ขณะที่โครงการ Residential, Office และ Retail คาดเริ่มใหบ้รกิาร
ช่วงปี 2568 โดยปัจจุบันโครงการ Dusit Residence มียอดขายราว 45% 
(170 ยนูิต) 
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• ธุรกิจ Property Management ไดท้  าการร่วมทุนกับ ORI (Origin Property) 
ในโครงการ Hampton Sriracha ที่ปัจจุบันมียอดขาย 70% และคาดว่าจะ
สามารถเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นช่วง 4Q65 
 

Property Development 
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The Food School 
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Comment 
การกระจายรายไดข้อง DUSIT ไปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ส่งผลใหม้ีฐานรายไดท้ี่แข็งแกร่ง 
และมีความผนัผวนตอ้ความเสี่ยงต่างต ่าเมื่อเทียบกบั Pure Hotel Player ในขณะที่การ
ฟ้ืนตัวของโรงแรมทั้งในและต่างประเทศคาดจะส่งผลใหปี้ 2566-2567 จะมีผลการ
ด าเนินงานพลิกกลับเป็นก าไรได ้และการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มอาหารคาดจะมีการ
เติบโตที่โดดเด่น จากการเขา้ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจหลงัจาก
ที่ท  าการขายหุน้ของ DUSIT Food ใหแ้ก่ OR ที่ 25% ทัง้นีใ้น 3Q65 คาดมีผลขาดทุน
ลดลงทัง้ QoQ ละ YoY จากการเพิ่มสดัส่วนรายไดข้องกลุ่มอาหาร และการฟ้ืนตวัของ
โรงแรมในประเทศ   
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ 
IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดม้ีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน ผลส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ 
วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวัน
ดงักลา่ว หรือเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรอืรบัรองถึงความถกูตอ้ง
ครบถว้นของผลการส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
 

บริษัทที่เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม CAC 
• ได้รับการรับรอง CAC 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยน์ี  ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวขอ้งอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุ
ในแบบแสดงขอ้มูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งไดอ้า้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) หรอืในเอกสารและหรอืรายงานอื่นที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทจดทะเบียนนัน้ แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึง
เป็นการน าเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน  ณ  วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักลา่ว หรอืเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ 
หรอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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