ข่ าว บมจ.ดุสิตธานี

วันที่ 2 มีนาคม 2561

‘ดุสิตธานี’ รุกขยายสู่ ธุรกิจอาหาร – ลงทุนจัดตั้งบริษทั ย่ อย ‘ดุสิต ฟู้ดส์ ’
ประเดิมดีลซื้อหุ้นบริษทั ผู้ผลิตและส่ งออกอาหารมูลค่ ากว่ า 660 ล้านบาท
หวังต่ อยอดผลิตสิ นค้ าแบรนด์ ดุสิตในอนาคต
กรุ งเทพฯ 2 มีนาคม 2561 : บมจ.ดุสิตธานี เดิ นหน้ าตั้งบริ ษัทย่ อย เพื่ อรุ กขยายการลงทุนไปในธุ รกิ จอาหารเต็ม
รู ปแบบ โดยบริ ษัทย่ อยจะเข้ าซื ้อหุ้ น ประมาณ 26% ในบริ ษัท เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นผู้ผลิต
และส่ งออกอาหารแห้ งรวมถึงเครื่ องปรุ งรสให้ กับบริ ษัทข้ ามชาติชั้นนา ด้ วยมูลค่ าเงินลงทุนประมาณ 660 ล้ านบาท
ระบุเป็ นการลงทุนนอกธุรกิจโรงแรมเป็ นครั้ งแรกของดุสิตธานี และเป็ นการตอกยา้ กลยุทธ์ ระยะยาวที่วางไว้ 3 ด้ าน
ที่เน้ นขยายการเติบโต กระจายความเสี่ยง และสร้ างความสมดุล ยา้ เลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็ นธุรกิจที่
มีศักยภาพในการเติ บโต และเป็ นธุ รกิ จ ที่บริ ษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ มั่นใจสร้ างความแข็งแกร่ ง
ให้ กับพอร์ ตการลงทุนของดุสิตธานี อย่ างยัง่ ยืนในอนาคต
นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) หรื อ DTC เปิ ดเผยว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจดั ตั้งบริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อขยายการลงทุนไปยังธุ รกิจ
อาหาร ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักของดุสิตธานี และเป็ นธุ รกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้
หลังจากการจัดตั้งบริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด ซึ่ งคาดว่า จะแล้วเสร็ จในเดือนมีนาคม บริ ษทั ดังกล่าวจะเข้าซื้ อหุ น้ ของ
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (NRIP) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจาหน่าย
สิ นค้าที่เป็ นอาหารแห้ง ส่ วนผสมของอาหาร และเครื่ องปรุ งรสแบบต่างๆ ให้กบั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติช้ นั นาใน
ประเทศ และลูกค้าทั้งในยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ตลอดจนผลิตและจาหน่ายสิ นค้าภายใต้
แบรนด์ของตนเอง อาทิ พ่อขวัญ, Lee, Thai Delight, DEDE, และ Shanggie โดย บริ ษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จากัดจะเข้าถือ
หุ น้ ในสัดส่ วนประมาณ 26% คิดเป็ นมูลค่าลงทุนทั้งสิ้ นประมาณ 660 ล้านบาท
สาหรับการลงทุนในธุ รกิจอาหารครั้งนี้ นับเป็ นการลงทุนนอกธุ รกิจโรงแรมเป็ นครั้งแรกของดุสิตธานี และเป็ นการ
ขับเคลื่อนการลงทุนต่อเนื่ องจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Project) ซึ่งเป็ นการตอก
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ย้ากลยุทธ์ท้ งั 3 ด้านของดุสิตธานีที่วางไว้ นัน่ คือ การขยายการเติบโต การกระจายความเสี่ ยง และสร้างความสมดุล
เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
“เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุ รกิจอาหาร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเอื้อกับธุ รกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้เป็ น
อย่างดี เพราะดุสิตธานีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยูแ่ ล้ว เรามุ่งหวังว่า การเข้าลงทุนในบริ ษทั
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ของดุสิต ฟู้ดส์ นอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคตให้กบั ดุสิตธานีแล้ว ยัง
สามารถต่อยอดในการผลิตสิ นค้าและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานภายใต้แบรนด์ดุสิตให้ออกสู่ ตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยอาจจะดาเนินการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันระหว่างดุสิต ฟู้ดส์และ NRIP ในอนาคต ซึ่ง
บริ ษทั ฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป” ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานีกล่าว
นางศุภจีกล่าวด้วยว่า การลงทุนดังกล่าวจะทาให้พอร์ ตการลงทุนของดุสิตธานีแข็งแกร่ งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานระยะยาวของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1.บริ หารจัดการทรัพย์สินที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาด 2.ขยายฐานธุ รกิจด้านการรับบริ หารโรงแรมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ รายได้ 3.แสวงหาธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ ยง 4.ขยายฐานลูกค้าและสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ “ดุสิตธานี” เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่จดจา รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด และ 5.
เสริ มสร้างทีมงานบริ หารและปฏิบตั ิการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแผนการขยายธุ รกิจ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเผยผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ว่า บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 5,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7%
และมีกาไรสุ ทธิ 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134% จากปี ก่อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรา 0.158 บาทต่อหุ น้ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มี
สิ ทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
-จบข้ อมูลเกีย่ วกับดุสิต อินเตอร์ เนชั่นแนล
ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล หรื อ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผูก้ ่อตั้งโรงแรม
ปริ๊ นเซสแห่งแรกขึ้นบนถนนเจริ ญกรุ ง ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล เป็ นผูน้ าด้านบริ หารโรงแรมและด้านการศึกษา ปั จจุบนั ดุสิต
อินเตอร์เนชัน่ แนล บริ หารโรงแรมและรี สอร์ทรวม 4 แบรนด์ คือ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู ดุสิตปริ๊ นเซส และดุสิตเดวาราณา โดยมีโรงแรม
ที่เปิ ดให้บริ การแล้วทั้งหมด 27 แห่ง และมีโรงแรมที่อยูใ่ นแผนการพัฒนาเพื่อเตรี ยมเปิ ดให้บริ การเพิ่มอีกกว่า 50 แห่งทัว่ โลก อาทิ
ออสเตรเลีย ภูฏาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ตุรกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล ยังดาเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศึกษา โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีข้ นึ
ในปี พ.ศ. 2536 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริ ญญา ซึ่งมีสาขาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯและพัทยา อีกทั้งยังบริ หารโรงเรี ยนสอน
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อีกด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.com
ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (NRIP)
NRIP เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารแห้งและเครื่ องปรุ งรสที่มีประสบการณ์มามากกว่า 25 ปี ให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ยุโรป
อเมริ กา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ รวมถึงการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของตนเอง เช่น พ่อขวัญ Thai Delight,
DEDE, Lee และ Shanggie ทั้งนี้ NRIP ให้ความสาคัญกับการรักษาคุณภาพของกระบวนการผลิตและจาหน่ายสิ นค้า เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของหน่วยงานต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของ NRIP ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ เช่น BRC Global
standard, IFS Food, GMP และ HACCP รวมถึง US FDA ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrinstant.com/
ข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่ อ
รวิษฎา อังคีรส | รองประธานฝ่ ายการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ | ดุสิต อินเตอร์เนชัน่ แนล
โทร +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3320 | อีเมล: ravisada.ak@dusit.com
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