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การกระจายรายได้ช่วยลดความผันผวน  
 Business Update 

 3Q64 รายงานขาดทุนสทุธิที 302 ลา้นบาท จากทีขาดทนุสทุธิ 376 ลา้นบาทใน 
2Q21 และจากขาดทนุสุทธิที 342 ลา้นบาทใน 3Q63 โดยใน 3Q64 มกีารบนัทึก
กํา ไ ร พิ เ ศ ษ จ า กก า ร  Sales and manage back โ ร ง แ ร ม Dusit Princess 
Chiangmai  

 Occupancy rate โรงแรมในต่างประเทศอยู่ที 85% โดยผลประกอบการของ 
Philippines และ Maldives มี Occupancy rate ทีสูงอย่างต่อเนือง ในขณะที 
Occupancy rate ในประเทศอยูท่ี 25% เนืองจากไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ 
Lockdown และเป็นประเทศทีมีการฟืนตวัชา้สดุในกลุม่ 

 ปัจจบุนั DUSIT มีโรงแรมและวิลล่า 323 แห่ง ใน 16 ประเทศ ทงัที DUSIT เป็น
เจา้ของและทีรบับริหาร และ DUSIT ตงัเป้ารายไดจ้ากต่างประเทศ : รายไดใ้น
ประเทศทีสดัสว่น 50:50 

 กลุ่มการศึกษา DUSIT ได้เพิมโครงการ Food School Project ทีคาดว่าจะเริม
ดาํเนินการใน 1Q65 โดยโครงการนีไดร้ว่มมือกบั ALMA, Tsuji และ Glowfish ที
จะเปิดคอรส์สอนทาํอาหารครบวงจร รวมทังการเปิด Cloud Kitchen สาํหรบัให้
เปิดรา้นอาหารของนกัเรียนในอนาคต   

 ธุรกิจ Property Management ไดท้าํการร่วมทุนกบั ORI (Origin Property) ใน
โครงการ Hampton Sriracha ทีปัจจบุนัมียอดขาย 70%   

 ธรุกิจ Food ยงัคงเนน้การผลิต Raw material ในการประกอบอาหาร  
 โครงการ Dusit Central Park คาดว่าจะเริมให้บริการโรงแรมเป็นส่วนแรกช่วง 

4Q66 ต่อดว้ยอาคารสาํนักงานใน 1Q67 คา้ปลีกใน 3Q67 และทีพักอาศัยใน 
3Q68 โดยปัจจบุนัทาํการขายไปไดแ้ลว้ที 36%  

 
Comment 
การกระจายรายไดข้อง DUSIT ไปยงักลุม่ธุรกิจต่างๆ ส่งผลใหผ้ลกระทบจาก COVID-19 
ลดลงเมือเทียบกับ Pure Hotel Player ในขณะทีการฟืนตัวของโรงแรมในต่างประเทศ
สามารถฟืนตวัไดดี้กว่าในประเทศ ทังนี กลยุทธข์อง DUSIT ทีจะหันมาเน้นกลุ่ม Long 
stay และ Workation จะช่วยลดความผนัผวนของรายได ้รวมทงัการใหบ้รกิารนกัท่องเทียว
ทีแตกต่าง จะเป็นการเพิม Demand ของกลุ่มลูกค้าไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะทีรายไดใ้นปี 
2566 เป็นตน้ไปจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่น จากการเริมทยอยเปิดให้บริการโครงการ 
Dusit Central Park และการขายโครงการ Dusit Residences ทีสามารถทาํไปได ้36% แม้
จะเป็นการขายกบัลกูคา้คนไทยเท่านนั  
 
4Q64 คาดว่าผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมจะฟืนตวัไดอ้ย่างต่อเนือง และกลุ่ม Food 
คาดว่ารายไดจ้าก Epicure จะฟืนตวัได ้QoQ หลงัจากทีโรงเรียนกลบัมาเปิดเทอม รวมทงั
กลุม่รา้นอาหารทีกลบัมาใหบ้รกิารเต็มไตรมาส  
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


