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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 
 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท ดุสติธานี พรอ็พเพอร์ตี้ส ์รที จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี (“กองทรสัต”์) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 ดงันี้ 

 ส าหรบัไตรมาสแรกของปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ท าให้รฐับาลในหลายๆ 
ประเทศออกมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยระงบัการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงสายการบนิต่างๆ ระงบัการให้บรกิาร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมภายใต้กองทรสัต์ลดลงอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี้ รายละเอยีดผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้
กองทรสัตม์ดีงันี้ 

 โรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในไตรมาสแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 
68.56 ลดลงร้อยละ 21.26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราเฉลี่ยค่าห้องพัก (Average Room Rate) อยู่ที่
ประมาณ 7,584 บาทต่อหอ้งต่อคนื เพิม่ขึน้จ านวน 492 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหร้ายไดต่้อ
หอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 5,200 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 
1,170 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และ
ภาษเีงนิได ้ส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 63.57 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 19.71 ลา้นบาท  

โรงแรมดุสติธานี หวัหนิ มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในไตรมาสแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 47.49 
ลดลงร้อยละ 27.59 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 
3,485 บาทต่อห้องต่อคืน เพิ่มขึ้นจ านวน 93 บาทต่อห้องต่อคืน จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท าให้รายได้ต่อห้องพกั 
(REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,655 บาทต่อห้องต่อคืน เทียบกบั 2,547 บาทต่อห้องต่อคืน จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยใหโ้รงแรมดุสติธานี หวัหนิ มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได้ 
ส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 12.64 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 68.02 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

โรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในไตรมาสแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 49.81 
ลดลงร้อยละ 34.99 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 
2,579 บาทต่อห้องต่อคนื ลดลง 287 บาทต่อห้องต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าให้รายได้ต่อหอ้งพกั (REVPAR) 



 
ของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,285 บาทต่อห้องต่อคนื เทียบกบั 2,430 บาทต่อห้องต่อคืน โดยโรงแรมดุสติดทีู 
เชยีงใหม่ มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ ส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 
1.16 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 88.58 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในไตรมาสแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 63.54 
ในขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 687 ดอลลาร์สหรฐัต่อห้องต่อคนื ท าให้รายได้ต่อ
หอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 437 ดอลลารส์หรฐัต่อหอ้งต่อคนื สง่ผลใหโ้รงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์
มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ ส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 2.71 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั  

ในเดอืนกนัยายนของปี 2562 กองทรสัต์ไดม้กีารเขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ท าใหม้กีารรบัรู้
รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 113.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 7.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.90 โดยเมื่อหกัค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
จ านวน 34.57 ล้านบาท กองทรสัต์มรีายได้จากการลงทุนสุทธจิ านวน 79.07 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
จ านวน 15.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 16.26 โดยมสีาเหตุส าคญัมาจากสถานการณ์ COVID – 19 ทีส่ง่ผลให้
รายไดค้่าเช่าแปรผนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจากทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยลดลง อย่างไรกด็ ีเมื่อสุทธกิบัรายการก าไรสทุธิ
จากเงนิลงทุนจ านวน 0.33 ลา้นบาท รายการก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 1.46 ลา้น
บาท และการเพิม่ขึน้ของผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 64.78 ลา้นบาท กองทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ใน
สนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินการส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 145.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
จ านวน 44.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.02 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นายสานต่อ มุทธสกุล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ีส้ ์รที จ ากดั 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุน 

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 


