
 
DREIT-1101/2563          วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563     

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2563 
 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท ดุสติธานี พรอ็พเพอร์ตี้ส ์รที จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี (“กองทรสัต”์) ขอชีแ้จงสาเหตุทีผ่ลการด าเนินงานของกองทรสัต์เปลีย่นแปลงจาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 กล่าวคอื ในงวดระยะเวลา 9 เดอืนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2563 
กองทรัสต์มกีารเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 116.75 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้   

 รายได้ส าหรบั 9 เดือนแรกของปี 2563 จ านวน 321.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
161.36 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.71 ทัง้นี้ เนื่องจากในวนัที ่25 กนัยายน 2562 กองทรสัต์ไดม้กีารเขา้
ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ท าใหม้กีารรบัรูร้ายไดค้่าเช่าเพิม่ขึน้ เมื่อหกัค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานจ านวน 
101.37 ลา้นบาท กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 220.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 
101.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 86.04 เมื่อสทุธกิบัรายการขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทนุจ านวน 5.41 ลา้นบาท 
รายการก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 1.42 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของผลต่างจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 36.16 ลา้นบาท ส่งผลใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินการ
ส าหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 252.38 ลา้นบาท 

 แมว้่าผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ของโรงแรมภายใต้กองทรสัต์มีการปรบัตัวลดลงอย่างมีนัยส าคญั แต่กองทรสัต์ยงัคงสามารถรบัรู้รายได้ค่าเช่าคงที่ที่
กองทรสัตจ์ะไดร้บัตามสญัญา โดยรายละเอยีดผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใตก้องทรสัตม์ดีงันี้ 

 โรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารใน
เดอืนกนัยายน 2563 ท าใหอ้ตัราเฉลีย่ค่าหอ้งพกั (Average Room Rate) ของในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 อยู่ทีป่ระมาณ 
7,258 บาทต่อหอ้งต่อคนื เพิม่ขึน้จ านวน 3,027 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ เน่ืองจากในไตรมาสที ่
1 ของทุกปี เป็นฤดทู่องเทีย่ว (High Season) ซึง่โดยทัว่ไปจะมจี านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นจ านวนมาก ขณะทีโ่รงแรม
ไดปิ้ดใหบ้รกิารในช่วงไตรมาส 2 และพึง่กลบัมาเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 3 ท าใหม้อีตัราเฉลีย่ค่าหอ้งพกัในช่วง 9 เดอืนแรก
สูงกว่าปีก่อน อย่างไรกด็ ีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในช่วง 9 เดอืนแรก ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 24.00 
ลดลงรอ้ยละ 53.94 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีร่ายไดต่้อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 
1,742 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,556 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า 
ภูเกต็ มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได้ ส าหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 
12.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 65.34 ลา้นบาท 



 
โรงแรมดุสติธานี หวัหิน ได้เริ่มปิดให้บรกิารตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 และเริ่มกลบัมาเปิดให้บริการในเดอืน

มถุินายน 2563 ท าให้มอีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ที่ร้อยละ 34.52 ลดลง
ร้อยละ 14.97 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 2,939 
บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจ านวน 274 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าใหร้ายได้ต่อหอ้งพกั (REVPAR) 
ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 1,015 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 575 บาทต่อหอ้งต่อ
คนื โดยโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ มีขาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษีเงนิได ้ในช่วง 9 เดอืน
แรกของปี 2563 จ านวน 5.09 ลา้นบาท   

โรงแรมดุสติดทีู เชยีงใหม่ ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารในเดอืน
กนัยายน 2563 ท าให้มอีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ที่ร้อยละ 19.31 ลดลง
ร้อยละ 56.35 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 2,383 
บาทต่อหอ้งต่อคนื เพิม่ขึน้จ านวน 47 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าใหร้ายไดต่้อหอ้งพกั (REVPAR) 
ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 460 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,307 บาทต่อหอ้งต่อ
คนื โดยโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ มีขาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษเีงนิได ้ในช่วง 9 เดอืน
แรกของปี 2563 จ านวน 10.83 ลา้นบาท 

โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารในเดอืน
สงิหาคม 2563 ท าใหม้อีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 23.75 ในขณะที่
อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 659 ดอลลาร์สหรฐัต่อห้องต่อคืน ท าให้รายได้ต่อห้องพกั 
(REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 157 ดอลลารส์หรฐัต่อหอ้งต่อคนื สง่ผลใหโ้รงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์มกี าไร
ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีเงนิได้ ส าหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 จ านวน 0.84 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

     
 ขอแสดงความนบัถอื 
 

(นายสานต่อ มุทธสกุล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ี้ส ์รที จ ากดั 


