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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2563 
 

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

 ส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในหลายๆ ประเทศจะมีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่โรงแรมที่กองทรสัต์ได้เข้าลงทุนยงัคงไม่สามารถ เปิด
ใหบ้รกิารไดค้รบทุกแห่ง มเีพยีงโรงแรม ดุสติธานี หวัหนิ ทีเ่ริม่กลบัมาเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2563  

ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย ยงัคงมจี านวนผูต้ิดเชือ้  COVID – 19 เป็นจ านวนมาก 
ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บรกิารและผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้กองทรสัต์ลดลงอย่างมนีัยส าคญั โดย
รายละเอยีดผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใตก้องทรสัตม์ดีงันี้ 

 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เริ่มปิดให้บริการตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 ท าให้อัตราเฉลี่ยค่าห้องพกั 
(Average Room Rate) ของครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 7,571 บาทต่อห้องต่อคนื เพิม่ขึน้จ านวน 2,344 บาทต่อห้องต่อคนื 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี เป็นฤดูท่องเที่ยว (High Season) ซึ่งโดยทัว่ไปจะมี
จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นจ านวนมากท าใหม้อีตัราเฉลีย่ค่าหอ้งพกัสงูกว่าไตรมาสที ่2 ของทุกปี อย่างไรกดีอีตัราการ
เขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในช่วง 6 เดอืนแรก ของปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 34.28 ลดลงรอ้ยละ 44.9 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน ขณะที่รายได้ต่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 2,595 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,544 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ ส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 30.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 46.25 ลา้นบาท 

โรงแรมดุสติธานี หวัหนิ มอีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ที่ร้อยละ 
31.69 ลดลงร้อยละ 30.20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราเฉลี่ยค่าห้องพัก (Average Room Rate) อยู่ที่
ประมาณ 3,202 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจ านวน 75 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าใหร้ายไดต่้อหอ้งพกั 
(REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 1,015 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,013 
บาทต่อห้องต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ มีขาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ 
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 6.15 ลา้นบาท   

โรงแรมดุสติดทีู เชยีงใหม่ มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 
25.14 ลดลงร้อยละ 49.48 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราเฉลี่ยค่าห้องพัก (Average Room Rate) อยู่ที่
ประมาณ 2,559 บาทต่อห้องต่อคืน เพิ่มขึ้นจ านวน 70 บาทต่อห้องต่อคืน จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท าให้รายได้ต่อ
หอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 643 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 



 
1,214 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ มีขาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษี
เงนิได ้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 8.21 ลา้นบาท 

โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์มอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 
31.88 ในขณะทีอ่ตัราเฉลีย่ค่าหอ้งพกั (Average Room Rate) อยู่ทีป่ระมาณ 686 ดอลลารส์หรฐัต่อหอ้งต่อคนื ท าใหร้ายได้
ต่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 219 ดอลลารส์หรฐัต่อหอ้งต่อคนื ส่งผลใหโ้รงแรมดุสติธานี มลั
ดฟีส ์มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ ส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 
1.58 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

อย่างไรกด็ี แม้ว่าผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้กองทรสัต์มกีารปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญั ส่งผลให้
กองทรสัตไ์ม่ไดร้บัค่าเช่าแปรผนั แต่กองทรสัตย์งัคงสามารถรบัรูร้ายไดค้่าเช่าคงทีท่ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัตามสญัญา 

ในสว่นของผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์เน่ืองจากกองทรสัตไ์ดม้กีารเขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลั
ดฟีส ์ในเดอืนกนัยายนของปี 2562 ท าใหม้กีารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าเพิม่ขึน้ส่งผลให้กองทรสัต์มรีายไดส้ าหรบัครึง่ปีแรกของปี 
2563 จ านวน 214.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 97.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
82.62 โดยเมื่อหกัค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานจ านวน 67.84 ลา้นบาท กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 146.78 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 53.42 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 57.22 เมื่อสุทธกิบั
รายการขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุนจ านวน 5.19 ลา้นบาท รายการก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
จ านวน 1.62 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 29.35 ลา้นบาท กองทรสัต์
มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินการส าหรบัช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 172.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 71.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 70.74 
  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

     
 ขอแสดงความนบัถอื 
 

(นายสานต่อ มุทธสกุล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ี้ส ์รที จ ากดั 


