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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รที จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี (“กองทรสัต”์) ขอชีแ้จงสาเหตุทีผ่ลการด าเนินงานของกองทรสัต์เปลีย่นแปลงจาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 กล่าวคอื ในรอบผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 
กองทรัสต์มกีารเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 162.86 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้   

 ในปี 2563 กองทรสัต์มรีายไดจ้ านวน 426.69 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 137.91 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.75 ทัง้นี้ เน่ืองจากกองทรสัตไ์ดม้กีารเขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส์ 
ในวนัที ่25 กนัยายน 2562 ส่งผลใหก้องทรสัตร์บัรูร้ายไดค้่าเช่าทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากโครงการดุสติธานี มลัดฟีส ์มรีะยะเวลา
ด าเนินการในปี 2563 มากกว่าในปี 2562 เมื่อหกัค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานจ านวน 133.42 ล้านบาท กองทรสัต์มกี าไร
จากการลงทุนสุทธจิ านวน 293.27 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 84.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.24 เมื่อสุทธิกับรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 7.36 ล้านบาท รายการก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจ านวน 1.43 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนจ านวน 33.21 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรสัต์มกีารเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 
จ านวน 320.55 ล้านบาท ทัง้นี้ กองทรสัต์มีผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน -42.88 ล้านบาท ใน
รายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น อย่างไรกด็รีายการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมของกองทรสัต ์

 แม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของโรงแรมภายใต้กองทรสัต์มกีารปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญั แต่กองทรัสต์ยงัคงสามารถรบัรูร้ายได้ค่าเช่า
คงทีท่ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัตามสญัญา โดยรายละเอยีดผลการด าเนินงานของโรงแรมภายใตก้องทรสัตม์ดีงันี้ 

 โรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารใน
เดอืนกนัยายน 2563 ท าใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 57.28 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 22.15 
ขณะทีอ่ตัราเฉลี่ยค่าหอ้งพกั (Average Room Rate) ของปี 2563 อยู่ทีป่ระมาณ 6,255 บาทต่อหอ้งต่อคนื เพิม่ขึน้จ านวน 
2,000 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากช่วงทีโ่รงแรมปิดใหบ้รกิารเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดทู่องเทีย่วซึง่มี
อตัราเฉลี่ยค่าหอ้งพกัต ่า ส่งผลใหร้ายไดต้่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 1,386 บาทต่อหอ้งต่อ
คนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,994 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ มขีาดทุนก่อนค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษเีงนิได ้ส าหรบัปี 2563 จ านวน 5.33 ลา้นบาท  

โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ได้เริ่มปิดให้บรกิารตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 และเริ่มกลบัมาเปิดให้บริการในเดอืน
มถิุนายน 2563 ท าใหม้อีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในปี 2563 ทีร่อ้ยละ 36.80 ลดลงรอ้ยละ 12.52 จากช่วง



 
เดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่อตัราเฉลี่ยค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 2,821 บาทต่อห้องต่อคนื ลดลง
จ านวน 450 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าใหร้ายไดต้่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณ 1,038 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 575 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติธานี 
หวัหนิ มขีาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษเีงนิได ้ในปี 2563 จ านวน 2.36 ลา้นบาท   

โรงแรมดุสติดทีู เชยีงใหม่ ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารในเดอืน
กนัยายน 2563 ท าใหม้อีตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในปี 2563 ทีร่อ้ยละ 26.89 ลดลงรอ้ยละ 50.34 จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีอ่ตัราเฉลี่ยค่าหอ้งพกั (Average Room Rate) อยู่ทีป่ระมาณ 1,966 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลง
จ านวน 413 บาทต่อหอ้งต่อคนื จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ท าใหร้ายไดต้่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณ 529 บาทต่อหอ้งต่อคนื ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1,308 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดยโรงแรมดุสติดทีู 
เชยีงใหม่ มขีาดทุนก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษเีงนิได ้ในปี 2563 จ านวน 10.75 ลา้นบาท 

โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส์ ได้เริม่ปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 และเริม่กลบัมาเปิดให้บรกิารในเดอืน
สงิหาคม 2563 ท าใหม้อีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในปี 2563 ทีร่อ้ยละ 27.49 ในขณะทีอ่ตัราเฉลีย่ค่าหอ้งพกั 
(Average Room Rate) อยู่ที่ประมาณ 647 ดอลลาร์สหรฐัต่อหอ้งต่อคนื ท าให้รายได้ต่อหอ้งพกั (REVPAR) ของโรงแรม
โดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 178 ดอลลารส์หรฐัต่อหอ้งต่อคนื ส่งผลใหโ้รงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์มกี าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้ และภาษเีงนิได ้ส าหรบัปี 2563 จ านวน 2.69 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

     
 ขอแสดงความนับถอื 
 

(นายสานต่อ มุทธสกุล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ี้ส ์รที จ ากดั 


