
 

 
 
 
 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ              
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล              
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และหลงัจากปรับปรุงรายการ
ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3  นอกจากน้ีงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้  3 แลว้ ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม 2564 
 
 
 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 941,043             1,420,461          126,052             129,101             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 16 152,763             152,539             -                         -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 12 690,047             653,419             251,955             272,709             

สินคา้คงเหลือ 57,800               60,804               8,664                 9,605                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 -                         -                         1,572,370          1,918,442          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน 15,670               15,018               -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 216,244             225,901             72,115               75,862               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 8 -                         9,465                 55,000               64,465               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,073,567 2,537,607 2,086,156 2,470,184

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 16 787,006             508,140             -                         -                         

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน 12 -                         -                         3,136,520          3,091,498          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,591,054          1,588,115          1,628,418          1,623,454          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         2,442,665          2,447,865          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 246,511             192,780             135,513             135,513             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 242,328             225,798             867,325             850,795             

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 3 1,151,992          1,151,992          1,040,000          1,040,000          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,216,780          4,848,965          966,500             966,811             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 507,293             550,333             -                         -                         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 9,281,506          9,437,281          1,718,201          1,801,314          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 812,670             820,759             28,042               28,492               

ค่าความนิยม 651,890             651,890             -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 110,454             92,744               -                         -                         

เงินมดัจาํ 147,660             147,660             100,110             100,110             

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 17.3 39,852               39,852               24,143               24,143               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 45,605               43,871               12,206               11,878               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,832,601 20,300,180 12,099,643 12,121,873

รวมสินทรัพย์ 22,906,168 22,837,787 14,185,799 14,592,057

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,872,000          2,252,000          1,872,000          2,252,000          

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 -                         -                         1,535,000          1,601,000          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 12 1,320,651          1,387,644          325,987             384,506             

เจา้หนีค่าซือธุรกิจทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 36,133               33,778               -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 279,595             232,873             62,200               70,450               

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 286,158             243,335             58,425               58,160               

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 999,536             999,279             999,536             999,279             

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ทีครบกาํหนดภายในหนึงปี 12 25,433               25,433               -                         -                         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,694               23,364               -                         -                         

หนีสินหมุนเวียนอืน 158,431             141,529             33,902               28,603               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,008,631 5,339,235 4,887,050 5,393,998

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีค่าซือธุรกิจ 5 15,479               24,030               -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,007,488          1,961,543          1,751,000          1,693,000          

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 508,332             508,332             -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 27,269               26,373               -                         -                         

หนีสินตามสัญญาเช่า 12 7,338,563          7,354,745          3,462,418          3,432,070          

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 12 476,405             482,676             -                         -                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 354,972             305,371             202,722             214,578             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 200,502             202,396             74,448               78,316               

เงินมดัจาํรับจากสัญญาเช่าสิงปลูกสร้าง 12 1,461,115          1,367,657          -                         -                         

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 363,289             168,896             -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 7 125,977             154,910             1,161                 7,352                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 12,879,391 12,556,929 5,491,749 5,425,316

รวมหนีสิน 17,888,022 17,896,164 10,378,799 10,819,314

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000

หุน้ทุนซือคืน (15,740)             (15,740)             -                         -                         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 18,365 18,365 16,950 16,950

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85,000 85,000 85,000 85,000

กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 463,086 463,086 -                         -                         

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 15,740 15,740 -                         -                         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,432,129 1,358,343 1,212,050 1,177,793

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (154,844) (175,253) -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,336,736 4,242,541 3,807,000 3,772,743

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 681,410 699,082 -                         -                         

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 5,018,146 4,941,623 3,807,000 3,772,743

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,906,168 22,837,787 14,185,799 14,592,057

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 12 640,840             1,006,747          46,277               148,158             

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 12 (345,633)            (489,894)            (45,600)              (79,923)              

ตน้ทุนบริการ - ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (162,886)            (158,944)            (43,912)              (33,298)              

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (508,519)            (648,838)            (89,512)              (113,221)            

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 132,321             357,909             (43,235)              34,937               

รายไดค้า่บริหารงาน 12 47,037               79,444               24,370               19,768               

ดอกเบียรับ 12 2,638                 7,727                 66,140               57,786               

เงินปันผลรับ 7, 12 -                        -                        45,768               6,281                 

รับรู้รายไดจ้ากคา่เช่ารับล่วงหนา้ 12 6,271                 5,751                 -                        -                        

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 251,424             -                        250,121             -                        

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอืน 16 277,967             193                    -                        193                    

กาํไรจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        23,220               -                        -                        

รายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการ 7,12 16,314               -                        -                        -                        

รายไดอื้น 12 64,944               108,450             47,245               83,714               

รวมรายได้ 666,595             224,785             433,644             167,742             

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้าย 798,916             582,694             390,409             202,679             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ้่ายในการขาย 12 (44,713)              (100,625)            (25,265)              (25,253)              

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 12 (375,719)            (430,228)            (160,641)            (207,910)            

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (70,584)              (42,526)              (28,728)              (17,670)              

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 10, 11 (105,635)            -                        (56,771)              -                        

รวมค่าใช้จ่าย (596,651)            (573,379)            (271,405)            (250,833)            

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดําเนินงาน 202,265             9,315                 119,004             (48,154)              

ตน้ทุนทางการเงิน 12 (109,196)            (107,705)            (96,603)              (76,069)              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 3,826                 29,978               -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 96,895               (68,412)              22,401               (124,223)            

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 14 (41,866)              (9,354)                11,856               1,508                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 55,029               (77,766)              34,257               (122,715)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,786               (82,132)              34,257               (122,715)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (18,757)              4,366                 -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 55,029               (77,766)              34,257               (122,715)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 15

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.09                   (0.10)                 0.04                   (0.14)                 

(พันบาท)

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 55,029              (77,766)             34,257              (122,715)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,965)               (6,540)               -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 31,459              31,520              -                        -                        

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21,494              24,980              -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 21,494              24,980              -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 76,523              (52,786)             34,257              (122,715)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 94,195              (26,761)             34,257              (122,715)           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (17,672)             (26,025)             -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 76,523              (52,786)             34,257              (122,715)           

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา กาํไรขาดทุน

แลกเปลียน เบ็ดเสร็จอนื รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน จากการ ของบริษทัร่วม องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ หุ้นทุน มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสาํรอง วิทยาลยั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ทีใชว้ิธี ของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน สามญั ซือคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุ้นทุนซือคืน จดัสรร งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          415,272        15,740          1,896,212     (182,335)       -                   (182,335)       4,725,514     1,178,983     5,904,497     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   773,109        -                   -                   -                   773,109        8,640            781,749        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          415,272        15,740          2,669,321     (182,335)       -                   (182,335)       5,498,623     1,187,623     6,686,246     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (160,604)       -                   -                   -                   (160,604)       -                   (160,604)       

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (83,961)         -                   -                   -                   (83,961)         (62,367)         (146,328)       

การลดทุนของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (369,800)       (369,800)       

รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (244,565)       -                   -                   -                   (244,565)       (432,167)       (676,732)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (82,132)         -                   -                   -                   (82,132)         4,366            (77,766)         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   23,851          31,520          55,371          55,371          (30,391)         24,980          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (82,132)         23,851          31,520          55,371          (26,761)         (26,025)         (52,786)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          415,272        15,740          2,342,624     (158,484)       31,520          (126,964)       5,227,297     729,431        5,956,728     

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          463,086        15,740          585,234        (154,143)       (21,110)         (175,253)       3,469,432     690,442        4,159,874     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   773,109        -                   -                   -                   773,109        8,640            781,749        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 ปรับปรุงใหม่ 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          463,086        15,740          1,358,343     (154,143)       (21,110)         (175,253)       4,242,541     699,082        4,941,623     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   73,786          -                   -                   -                   73,786          (18,757)         55,029          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (11,050)         31,459          20,409          20,409          1,085            21,494          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   73,786          (11,050)         31,459          20,409          94,195          (17,672)         76,523          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          463,086        15,740          1,432,129     (165,193)       10,349          (154,844)       4,336,736     681,410        5,018,146     

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ทีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ซือคืน กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 850,000             1,643,000          16,950               85,000               914,590             3,509,540          

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                        -                        -                        -                        716,343             716,343             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,630,933          4,225,883          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่าย -                        -                        -                        -                        (161,500)            (161,500)            

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (161,500)            (161,500)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (122,715)            (122,715)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (122,715)            (122,715)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,346,718          3,941,668          

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 850,000             1,643,000          16,950               85,000               461,450             3,056,400          

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                        -                        -                        -                        716,343             716,343             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 ปรับปรุงใหม่ 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,177,793          3,772,743          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                        -                        -                        34,257               34,257               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        34,257               34,257               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,212,050          3,807,000          

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 55,029            (77,766)           34,257            (122,715)         

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ 12 (6,271)             (5,751)             -                      -                      

ดอกเบียรับ 12 (2,638)             (7,727)             (66,140)           (57,786)           

เงินปันผลรับ 7, 12 -                      -                      (45,768)           (6,281)             

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอืน 16 (277,967)         (193)                -                      (193)                

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 6 5,989              2,088              3,594              458                 

ค่าเสือมราคาอาคารและอปุกรณ์ 10 108,933          85,654            36,965            26,371            

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 103,258          125,874          34,059            24,220            

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 21,279            20,255            1,616              1,989              

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ 257                 257                 257                 257                 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,762              15,159            2,966              4,215              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,826)             (29,978)           -                      -                      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (251,424)         -                      (250,121)         -                      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน -                      506                 -                      -                      

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอปุกรณ์ 54                   (4,566)             (19)                  (4,521)             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 127                 471                 35                   38                   

กาํไรจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -                      (23,220)           -                      -                      

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      280                 -                      

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 12 (16,314)           -                      -                      -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10, 11 105,635          -                      56,771            -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 109,196          107,705          96,603            76,069            

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 41,866            9,354              (11,856)           (1,508)             

(1,055)             218,122          (106,501)         (59,387)           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (38,030)           78,663            17,831            28,982            

สินคา้คงเหลือ 3,004              1,959              941                 2,727              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 9,657              (16,765)           3,747              (4,025)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,734)             (40,291)           (328)                (985)                

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (48,538)           (364,323)         (47,457)           (44,799)           

เงินมดัจาํรับจากสญัญาเช่าสิงปลูกสร้าง 93,458            -                      -                      -                      

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 194,393          -                      -                      -                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 16,902            (4,567)             5,299              3,147              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (12,619)           7,252              (6,191)             245                 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,656)             -                      (6,834)             -                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 207,782          (119,950)         (139,493)         (74,095)           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (8,408)             (7,728)             (5,867)             (2,882)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 199,374          (127,678)         (145,360)         (76,977)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 138                 987                 26,314            12,251            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน -                      473,379          -                      -                      

เงินสดจ่ายเพือสินทรัพยท์างการเงินอืน (1,123)             (58,725)           -                      (2,557)             

เงินสดจ่ายเพือเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 -                      -                      (103,928)         (321,317)         

เงินสดจ่ายเพือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 (16,530)           -                      (16,530)           (195,997)         

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 -                      -                      450,000          137,000          

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 45,768            6,281              45,768            6,281              

เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      4,920              -                      

เงินสดจ่ายชาํระค่าหุ้นบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (56,175)           

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

   ในบริษทัยอ่ยทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -                      (146,328)         -                      -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 259,581          -                      259,581          -                      

เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม -                      16,961            -                      16,961            

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม 7 (4,959)             -                      (4,959)             

เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -                      (431,909)         -                      -                      

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ 9 (62,159)           -                      -                      -                      

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 142                 14,708            19                   14,401            

เงินสดจ่ายเพือซืออปุกรณ์ (367,463)         (264,029)         (40,595)           (53,667)           

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน -                      (24,867)           -                      -                      

เงินสดจ่ายเพือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 (9,743)             (4,500)             (4,125)             (4,500)             

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํ -                      (47,550)           -                      -                      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (156,348)         (465,592)         616,465          (447,319)         

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 682,000          2,238,000        682,000          2,238,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      -                      -                      286,000          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (1,062,000)      (1,930,000)      (1,062,000)      (1,930,000)      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 12 -                      -                      (66,000)           -                      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (108,268)         (114,265)         (14,546)           (12,022)           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 94,994            130,665          58,000            -                      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (13,611)           (28,509)           (8,250)             (8,250)             

ดอกเบียจา่ย (123,116)         (105,717)         (63,358)           (39,513)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (530,001)         190,174          (474,154)         534,215          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (486,975)         (403,096)         (3,049)             9,919              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 7,557              83,539            -                      -                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (479,418)         (319,557)         (3,049)             9,919              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,420,461        2,600,475        129,101          92,500            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 มีนาคม 941,043          2,280,918        126,052          102,419          

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพย์ 10,516            9,543              161                 4,845              

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้บนัทึกเป็นส่วนหนึง

ของตน้ทุนสินทรัพย์ 14,286            11,299            -                      -                      

ดอกเบียรับจากลูกหนีสญัญาเช่าเงินทุน -                      -                      45,022            43,092            

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14 ภาษีเงินได ้
15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและเร่ืองอ่ืนๆ 
19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทัและกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับจา้งบริหารโรงแรม การศึกษาและ
อาหาร 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัเร่ืองการยนิยอมการลดค่า
เช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั Covid-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยไม่ได้
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติั
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
 
(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4  
 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากเดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่าวิธี
มูลค่ายติุธรรมเหมาะสมต่อการแสดงมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่า 1,152 ล้านบาท
ส าหรับกลุ่มบริษทั และ 1,040 ลา้นบาทส าหรับบริษทั ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ย
วิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ซ่ึงจัดล าดับมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุง
รายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั และส่งผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม
2564 

 31 ธนัวาคม 
2563 

 1 มกราคม 
2563 

 (ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 977  977  977 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (195)  (195)  (195) 
ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 773  773  773 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 9  9  9 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 1 มกราคม 

2563 
 (ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 895  895  895 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (179)  (179)  (179) 
ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 716  716  716 

 
4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหวา่งปี 2564
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ 
Covid-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายติุธรรมและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทั้งน้ีแนวปฏิบติั
ดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 
(ดูหมายเหตุขอ้ 10 และ 11) 
 
ในปี 2564 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้รายไดมี้
จ านวนลดลงอย่างมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 55 ลา้นบาท และ 34 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่ม
บริษทัใชน้โยบายบริหารจดัการทางการเงินและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงเพื่อรักษาสภาพคล่อง โดยด าเนินการ
ทางดา้นการเงินอย่างระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเขม้งวด การลดสัดส่วนของ
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ี เช่น การลดเงินเดือนระดบัผูบ้ริหาร การลดค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษา และ ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ทัว่ไป การเจรจาเล่ือนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้างองคก์รให้ตอบรับรูปแบบของ
ธุรกิจในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ ้าซอ้นของงาน ตลอดจนลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในระยะ
ยาว นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทยงัได้ปรับแผนการลงทุนโดยชะลอการลงทุนใหม่ๆ ออกไป และการลดงบลงทุน 
(CAPEX) 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 
 
ส าหรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2564 นั้น แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน โดยในประเทศไทยธุรกิจโรงแรมของบริษทัยงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-
19 ในประเทศไทยรอบท่ี 2 ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้มีอตัราการติดเช้ือท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีการยกเลิกการจองห้องพกั และอตัราการเขา้พกัธุรกิจโรงแรมของบริษทัในประเทศไทยในไตรมาส 
1 ปี 2564 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2563 อย่างไรก็ดี ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษทัในต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 
2564 มีอตัราการเขา้พกัท่ีดีต่อเน่ืองจากไตรมาส 4 ปี 2563 โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โรงแรมดุสิต
ธานี มะนิลา และโรงแรมอ่ืนๆ ท่ีบริษทัรับจา้งบริหารในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
 
ทั้งน้ีในส่วนของการด าเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศ กลุ่มบริษทัไดป้รับกลยทุธ์โดยมีแผนการรับมือดงัน้ี  
  
(1)    แผนระยะสั้น คือ ปรับการขายหอ้งพกัจากเดิมเป็น Work from Anywhere ออกมาในรูปแบบรายวนั หรือระยะ

ยาว  และใหค้วามส าคญักบัการหารายไดเ้พิ่มเติมจาก Non-Room Revenue เช่น การน าเสนออาหารเมนูพิเศษท่ี
ปกติไม่ไดข้ายเป็นเมนูประจ า ตลอดจนปรับเปล่ียนเมนูไปตามฤดูกาล ควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการ delivery   

(2)    แผนระยะกลาง คือ การเร่งพฒันาแหล่งกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติท่ีโรงแรม ดว้ยการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกคา้ไดส้ัมผสักบักิจกรรมท่ีหลากหลาย เรียนรู้วิถีการใชชี้วิตแบบธรรมชาติควบคู่ไป
กบัการไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบายและปลอดภยั  เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรม เม่ืออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวกลบัมาอีกคร้ัง อาทิ การท าสวนผกัผลไม ้Organic การทดลองปลูกนาขา้วและเล้ียงกระบืออย่าง
ครบวงจร การจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัพาร์ทเนอร์หรือคนในพื้นท่ีในช่วงวนัหยุดยาว เช่น Local Feast และ 
Wellness Weekend ท่ีโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และกิจกรรม Workshop ท่ีโรงแรมอาศยั ไชน่าทาวน์ และ 

(3)    แผนระยะยาว คือ ปรับวิถีการให้บริการอนัเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มดุสิตธานี หรือ Dusit Graciousness ใหส้อด
รับกบัเทรนดข์องอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป โดยใหค้วามส าคญักบั 4 แกนหลกั คือ บริการท่ีมีคุณภาพ
และตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ (Service)  บริการท่ีตอบสนองการใชชี้วิตอยา่งมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายและ
ใจ (Well-being)   บริการท่ีเขา้ถึงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชนและคนรอบขา้ง (Locality) และบริการท่ี
ย ัง่ยนื โดยค านึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม (Sustainability) 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 
 

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถบริหารกระแสเงินสด เพื่อจ่ายช าระหน้ีสิน
หมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึงการปรับพอร์ตทรัพยสิ์นและการลงทุนเพื่อ
รับรู้ก าไร (Asset Optimization) เพื่อให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัและในระยะยาว ส าหรับหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2564 นั้น ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่าง
การจัดเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน  2564 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินสดและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและด าเนินธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะ
สั้นประมาณ 1,093 ลา้นบาท และ 126 ลา้นบาท ตามล าดบั มีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 1,613 ลา้นบาท 
และ 1,468 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัไดรั้บการอนุมติัเงินกูโ้ครงการจากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 
1,418 ลา้นบาทโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระมาณ 667 ลา้นบาท  
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ี
จึงไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู่ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์
ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

5 การซ้ือบริษัทย่อย 
 

ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมในกลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. (เดิมช่ือ The 
Caterers Joint Stock Company) ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีประเทศเวียดนาม โดยบริษทั เอบ็เพอร์คิวร์ 
เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั (กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 70) ซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงใน
บริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 2.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 91.1 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้จ านวน 0.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 28.6 ลา้นบาท) และจะจ่ายช าระยอดคงเหลือจ านวน 2.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 62.5 ลา้น
บาท) ตามงวดจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นจนถึงปี 2565 โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าหุ้นท่ีจะช าระคงเหลือ
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั  
 

ตามท่ีได้เปิดเผยในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. เป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และ
รายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วนราคาซ้ือของการซ้ือธุรกิจดงักล่าว 
ไดเ้สร็จส้ินแลว้ 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

  มูลค่ายุติธรรม 
  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  26 
สินคา้คงเหลือ  1 
ค่าความนิยม  9 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  68 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  1 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (37) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (13) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (6) 
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ  68 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  - 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ  68 
ค่าความนิยม  20 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  88 

- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ช าระแล้ว  28 
- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ยังไม่ช าระ (บันทึกรวมอยู่ในบัญชีเจ้าหนีค่้าซ้ือธุรกิจ)  60 
   
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  17 

เงินสดท่ีจ่าย  (28) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ  (11) 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมเกิดจากทกัษะของทีมงานของ The Caterers Co., Ltd. ในการบริหารจดัการธุรกิจบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ประกอบกบัความสัมพนัธ์ของบริษทัย่อยดงักล่าวต่อกลุ่มธุรกิจเป้าหมายซ่ึงคาดว่าจะส าเร็จจากการรวม
บริษทัย่อยเขา้กบักลุ่มบริษทัในการขยายฐานธุรกิจอาหาร  ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดว่าจะน ามาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีเงินได ้  
 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  198,291   191,686   3,285    15,171  
ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและ         
   ค่าบริการอ่ืน  ๆ- สุทธิ   83,538    55,633    77,231    93,089  
ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ   89,060    95,685   102,409    93,697  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

(40,414)  (35,432)  (23,492)  (21,098) 
  330,475  307,572  159,433  180,859 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด        
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   40,879  40,879  40,879  40,879 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

(40,879)  (40,879)  (40,879)  (40,879) 
  -  -  -  - 
         
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (1)   200,929    200,929    -      -    
ดอกเบ้ียคา้งรับ  7,967    4,867    76,773    81,970  
รายไดค้า้งรับ   316    322    3   1  
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้   63,895    56,468    15,746   9,879  
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับค่าหอ้งพกั   82,629    79,567    -      -    
เงินมดัจ า   3,836    3,689    -      -    
เงินประกนัขอคืน   -      5    -      -    
รวม   690,047   653,419  251,955   272,709  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 
 

(1)   เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยจ าหน่ายหุน้จ านวน 204.05 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 775.38 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดรั้บ
ช าระเงินค่าหุ้นแลว้จ านวน 574.45 ลา้นบาท คงเหลือก าไรรอการรับรู้จ านวน 59 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือแล้วในเดือนเมษายน 2564  ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้ฉบบัแกไ้ข 

 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  110,763  102,869   2,498    7,458  
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  60,769    62,146    777    7,277 
    3 - 6 เดือน  15,601    8,511    -      99  
    6 - 12 เดือน  8,012    17,863    10    337  
    มากกวา่ 12 เดือน  25,768     17,337   1,591    1,209  
รวม  220,913     208,726   4,876    16,380  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (22,622)  (17,040)   (1,591)   (1,209) 
สุทธ ิ 198,291  191,686   3,285    15,171  

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีการค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- ค่าบริหารและค่าบริการอื่น ๆ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  21,888    13,393    20,118    7,622 
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  14,424    10,047    14,802    15,327  
    3 - 6 เดือน  9,225    8,061    12,914    8,980  
    6 - 12 เดือน  35,079    24,083    12,043    45,964  
    มากกวา่ 12 เดือน  25,946    27,648    29,552    26,576  
รวม  106,562    83,232    89,429    104,469  
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (23,024)   (27,599)   (12,198)   (11,380) 
สุทธ ิ  83,538    55,633    77,231    93,089  

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
- เพิ่มขึ้น 19,119  2,088  3,594  458 
- กลบัรายการ (13,130)  -  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วมทางตรง                     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี (1) 

ให้เช่าอสังหา 
ริมทรัพย ์

 
 

30.20  

 
 

30.02  5,390,774  5,390,774 

 

1,430,050  1,416,885  1,599,939  1,594,980 

 

45,768  6,281 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั(2) 

ห้างสรรพสินคา้ 
ศูนยก์ารคา้ และ
โรงภาพยนตร์ 

 
 

16.50 

  
 

22.00 

 

172,000  172,000 

 

- 

 

- 

 

28,379 

 

28,374 

 

-  - 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน 

 
10.00 

  
10.00 

 
1,000  1,000 

 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

 
-  - 

                    

บริษัทร่วมทางอ้อม                     
Dusit Hospitality Education 

Philippines, Inc.  
 
การศึกษา 

 
35.54  

 
35.54 PHP 900,000 PHP 900,000 

 
161,004  171,230  -  - 

 
-  - 

รวม          1,591,054  1,588,115  1,628,418  1,623,454  45,768  6,281 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(1) ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทรัสต์
ดงักล่าวของบริษทั เท่ากบั 971.22 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 914.30 ล้านบาท) ซ่ึงจดัล าดบัชั้นการวดั
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบัท่ี 2 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในกองทรัสตเ์ป็นจ านวน 4.96 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนความเป็น
เจา้ของเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30.02 เป็นร้อยละ 30.20 
 

(2) ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
บางส่วนจ านวน 94,655 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายในปี 2564 
ดงันั้นเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั ดงักล่าวเป็นเงิน 259.58 ลา้นบาท และบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน
รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ จ านวน 251.42 ลา้นบาท และ 250.12 ลา้นบาท ตามล าดบั และกลุ่ม
บริษทัไดร้ับรู้รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการที่ยงัไม่รับรู้ เป็นรายไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงจ านวน 
16.31 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกตดัรายการรายไดท่ี้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนเงิน 
48.95 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 65.26 ล้านบาท) ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแสดงเป็น
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวนเงิน 25.81 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 41.97 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม  

 
บริษัทร่วมทั้ งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซ่ึงด าเนิน
ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  
เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 ลกัษณะ ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563   2564  2563 2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                   
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากดั ลงทุน 

ในบริษทัอื่น ไทย 99.99  99.99   800,000  800,000 799,999  799,999  -  - 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮเต็ล จ ากดั โรงแรม ไทย 99.88  99.88   10,000  10,000 9,988  9,988  -  - 
บริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั (1) สถานสุขภาพ ไทย 99.99  99.99   8,000  8,000 -  8,000  -  - 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

โรงแรมและ
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

 
 
ไทย 

 
 

2.75  

 
 

2.75   

 
 

825,000  

 
 

825,000 

 
 

40,110  

 
 

40,110  

 
 

-  

 
 

- 
บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จ ากดั รับจา้งบริหาร ไทย 99.99  99.99   50,000  50,000 50,000  50,000  -  - 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  โรงแรม ไทย 99.99  99.99   22,000  22,000 22,000  22,000  -  - 
Dusit USA Management Inc. 
 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

สหรัฐ 
อเมริกา 

 
100.00  

 
100.00  USD 

 
40 USD 

 
40 

 
1,243  

 
1,243  

 
-  

 
- 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั  ลงทุน 
ในบริษทัอื่น ไทย 99.99  99.99   68,000  68,000 68,000  68,000  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  
ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563  2564 2563 2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ให้เช่าและ 
ให้เช่าช่วงทรัพยสิ์น 

 
ไทย 

 
99.99  

 
99.99   120,000  120,000 120,000  120,000  

 
-  

 
- 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (2) 
 

โรงแรม รีสอร์ท  
ห้องชุด ไทย 65.00  65.00   1,100,000  1,100,000 660,000  660,000  -  - 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จ ากดั ผูจ้ดัการกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99   10,000  10,000 10,000  10,000  -  - 

บริษทั อาศยั โฮลดิ้งส์ จ ากดั  
 

ลงทุน 
ในบริษทัอื่น ไทย 99.99  99.99   75,000  75,000 75,000  75,000  -  - 

บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
 

ลงทุน 
ในบริษทัอื่น ไทย 99.99  99.99   713,000  713,000 713,000  713,000  -  - 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิตี้  เซอร์วิสเซส จ ากดั  ให้บริการ ไทย 99.97  99.97   1,000  1,000 1,000  1,000  -  - 
บริษทั เกรซมี จ ากดั งานบริการต่างๆ ไทย 99.99  99.99   3,000  3,000 3,000  3,000  -  - 
D&J Co., Ltd.  รับจา้งบริหาร

โรงแรม ญี่ปุ่น 100.00  100.00  JPY 10,000 JPY 10,000 2,976  2,976  -  - 
Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. รับจา้งบริหาร

โรงแรม ญี่ปุ่น 100.00  100.00  JPY 500 JPY 500 152  152  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563  2564 2563 2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากดั (มหาชน) โรงแรมและรับจา้ง

บริหารโรงแรม 
 
ไทย 

 
84.04  

 
84.04   

 
825,000  

 
825,000 -  -  -  - 

Dusit Thani Philippines, Inc. โรงแรม ฟิลิปปินส์ 88.00  88.00  PHP 455,000 PHP 455,000 -  -  -  - 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

 
โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

56.41  
 

56.41  USD 
 

200 USD 
 

200 -  -  -  - 
วิทยาลยัดุสิตธานี  การศึกษา ไทย 86.79  86.79   217,716  217,716 -  -  -  - 
LVM Holdings Pte. Ltd. ลงทุน 

ในบริษทัอื่น สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 11  SGD 11  -  -  -  - 
Private Homes and Villas Pte. Ltd. 
 

ประกอบธุรกิจ
ทางการตลาด 
ด าเนินการจองและ
บริหารจดัการวิลล่า สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 100 SGD 100 -  -  -  - 

PT. Elite Havens 
 

ท่ีปรึกษาดา้น 
การบริหาร 

 
อินโดนีเซีย 

 
100.00  

 
100.00  IDR 

 
2,536,500 IDR 

 
2,536,500 -  -  -  - 

Shanghai Yi-Nong Travel  
   Consultation Co., Ltd. 

บริการดา้นการตลาด สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

 
100.00  

 
100.00  CNY 

 
69 CNY 

 
69 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563  2564 2563 2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

PT Bali Home Manajemen ท่ีปรึกษาดา้นการ
บริหาร อินโดนีเซีย 100.00  100.00  IDR 2,500,000 IDR 2,500,000 -  -  -  - 

Bali Luxe Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10 HKD 10 -  -  -  - 
Marketing Villas Ltd. บริการดา้นการตลาด ฮ่องกง 100.00  100.00  USD 832 USD 832 -  -  -  - 
Elite Havens Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10 HKD 10 -  -  -  - 
Niseko Gourmet Co., Ltd.  
 

การบริหารทรัพยสิ์น 
และการตลาด ญี่ปุ่น 

 
100.00  

 
100.00  JPY 

 
5,000 JPY 

 
5,000 

 
-  

 
-  -  - 

Dusit Overseas Co., Ltd. รับจา้งบริหาร ฮ่องกง 99.99  99.99  HKD 33 HKD 33 -  -  -  - 
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.  โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

99.99  
 

99.99  USD 10 USD 10 
 

-  
 

-  
 

-  
 

- 
Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.  รับจา้งบริหาร สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

99.98  
 

99.98  USD 5 USD 5 
 

-  
 

-  
 

-  
 

- 
บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ ากดั  การตลาดและ 

การขายผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัอาหาร 

 
 
ไทย 92.52 

 
92.52 

  
30,000 

 
30,000 

 
 

         - 
 

 
 

         - 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
บริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จ ากดั  ร้านอาหาร 

เพื่อสุขภาพ 
 
ไทย 

 
51.00 

 
 

51.00 
  

 
15,000 

 
 

15,000 
 

                - 
 

 
                - 

 
 

- 
 

 
- 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563  2564 2563 2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ไทย 70.00  70.00   14,000  14,000 -  -  -  - 

Epicure Catering Indochina Co.,  Ltd.  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  70.00  VND 

 
2,250,220 VND 

 
2,250,220 -  -  -  - 

Epicure Catering (Cambodia) Co., Ltd.  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
กมัพูชา 70.00  70.00  KHR 20,000 KHR 20,000 -  -  -  

 
- 

The Caterers Co., Ltd.   บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  70.00  VND 1,119,730 VND 1,119,730 -  -  -  - 

School Foods Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  70.00  VND 16,568,000 VND 16,568,000 -  -  -  - 

Quang Lap Production and Trading Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  70.00  VND 1,500,000 VND 1,500,000 -  -  -  - 

S & D Sai Gon Food Distribution and 
Processing Trading Co., Ltd.  

ผลิตและจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  70.00  VND 350,000 VND 350,000 -  -  -  - 

Dusit Fudu Hotel Management 

   (Shanghai) Co., Ltd. 
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 77.50  77.50  CNY 71,265 CNY 71,265 -  -  -  - 

รวม          2,576,468  2,584,468  -  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           (133,803)  (136,603)     
สุทธิ          2,442,665  2,447,865     



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(1) เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดมี้
มติพิเศษให้เลิกบริษทั ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจ านวน 4.92 ลา้นบาทและรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิก
บริษทัยอ่ยดงักล่าว จ านวน 0.28 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 

(2) ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั บางส่วนจ านวน 
550,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงภายในปี 2564 ดังนั้นเงินลงทุน
ดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 
       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  
 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 
ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2564  2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า 
บริษทั เลอ กอร์ดอง  
เบลอ ดุสิต จ ากดั 

สอนการประกอบ
อาหาร ไทย 49.99  49.99   40,000  40,000  67,012  64,034  -  -  -  - 

บริษทั ดิ ออริจิ้น ดุสิต  
จ ากดั 

ก่อสร้างและพฒันา
คอนโดมิเนียม ไทย 49.00  49.00   205,160  205,160     117,485  

 
128,746  135,513  135,513  -  - 

บริษทั เดอะ คุ๊กก้ิง  
แคปิตอล แบงคอก  
จ ากดั (1) 

ให้ค  าปรึกษา
สนบัสนุนการพฒันา
ดา้นศิลปะการ
ท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ไทย 50.00  -   35,830  -  17,651  -  -  -  -  - 

บริษทั เดอะ ฟู้ดเอด็ดูเคชัน่ 
แบงคอก จ ากดั (2) 

สอนการประกอบ
อาหาร ไทย 45.00  -   98,320  -  44,363  -  -  -  -  - 

รวม            246,511  192,780    135,513  135,513  -  - 

                     

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(1) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดร่้วมลงทุนในบริษทั 

เดอะ คุ๊กก้ิง แคปิตอล แบงคอก จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2564 การร่วมคา้ดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 32.83 ล้านบาท และบริษทั ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ไดช้ าระเงินค่าหุน้ตามสัดส่วนการลงทุนแลว้ 

 
(2) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดร่้วมลงทุนในบริษทั 

เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 45 โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2564 การร่วมคา้ดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 95.32 ล้านบาท และบริษทั ดุสิตธานี 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ไดช้ าระเงินค่าหุน้ตามสัดส่วนการลงทุนแลว้ 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 
 งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธ ิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  4,848,965  966,811 
เพิ่มขึ้น  469,980  42,152 
โอน  (1,871)  (1,871) 
จ าหน่าย  (323)  (35) 
ค่าเส่ือมราคา  (108,933)  (36,965) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4 (3,592)  (3,592) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  12,554  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  5,216,780  966,500 

 
ในปี 2564 ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ส่งผลให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น
จ านวนเงิน 3.59 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11      สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

  
งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธ ิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  9,437,281  1,801,314 

  เพิ่มขึ้น  9,743  4,125 
ค่าเส่ือมราคา  (117,544)  (34,059) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4 (102,043)  (53,179) 
  ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  54,069  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  9,281,506  1,718,201 

 
ในปี 2564 ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ส่งผลให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 102.04 ลา้นบาท และ 53.18 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สัญญาเช่าระยะยาวของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ขอ้ 14 สัญญาเช่า 

 
12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม บริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ตามล าดบั 
ส าหรับความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
มีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ให้บริการ  

รายไดค้่า 
บริหารงาน  

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การจดัการ 

 

รายไดอ่ื้น  รายไดค้่าเช่า 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 
และการ
ให้บริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการ
บริหาร 

  
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564                    
การร่วมคา้ 601  -  -  2,090  -  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  16,314  -  6,271  1,386  -  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  -  -  -  -  -  243 
                    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563                    
การร่วมคา้ 983  -  -  1,818  -  943  -  1,378  -  - 
บริษทัร่วม -  -  -  3,919  5,751  934  -  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 390  2,423  -  379  -  -  10  231  173  149 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ให้บริการ  

รายไดค้่า 
บริหารงาน  เงินปันผลรับ 

 

รายไดอ่ื้น  ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 
และการ
ให้บริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการ
บริหาร 

  
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564                  
บริษทัยอ่ย 917  19,089  -  25,528  64,713  1,081  1,167  8,475  11,108 
การร่วมคา้ 28  -  -  2,090  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  45,768  -  1,386  -  -  -  - 
                  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563                  
บริษทัยอ่ย 16,032  15,621  -  26,426  55,951  25,462  10,553  18,784  3,404 
การร่วมคา้ -  -  -  139  943  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  6,281  -  934  -  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  2,123  -  300  -  -  231  117  - 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 24,089  31,613  22,712  24,883 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,546  1,696  1,110  1,276 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 25,635  33,309  23,822  26,159 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  
หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 

 
รายไดค้่าเช่า 
รับล่วงหนา้ 

 เงินมดัจ ารับ 
จากสัญญาเช่า
ส่ิงปลูกสร้าง 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564              
การร่วมคา้ -  238  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  8,627  59,911  -  1,744,124  501,838  1,311,558 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,688  -  -  -  -  149,557 
รวม -  10,553  59,911  -  1,744,124  501,838  1,461,115 

              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563              
การร่วมคา้ -  237  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  22,291  -  -  1,796,788  508,109  1,277,937 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1,107  248  1,436  -       -  89,720 
รวม 4  23,635  248  1,436  1,796,788  508,109  1,367,657 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  
ลูกหน้ีสัญญาเช่า

เงินทุน 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564          
บริษทัยอ่ย 579  192,313  827  28,224  3,136,520 
การร่วมคา้ -  637  -  -  - 
บริษทัร่วม -  150  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,688  -  114  - 
รวม 579  194,788  827  28,338  3,136,520 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
บริษทัยอ่ย 615  228,951  -  22,332  3,091,498 
การร่วมคา้ -  636  -  -  - 
บริษทัร่วม -  150  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1,405  -  248  - 
รวม 619  231,142  -  22,580  3,091,498 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2563 2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 2.36  2.36  225,798  16,530  -  242,328 
รวม    225,798  16,530  -  242,328 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2563 2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 2.36  2.36  225,798  16,530  -  242,328 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 4.31 4.31  624,997  -  -  624,997 
รวม    850,795  16,530  -  867,325 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        ผลต่างจากการ 

เปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียน 

 
 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม     31 มีนาคม 
 2563 2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง 2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั 2.43 - 4.25 2.43 - 4.25  183,200  200  -  -  183,400 
บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จ ากดั 2.27 - 3.55 2.27 - 3.55  589,200  -  (450,000)  -  139,200 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 2.45 - 4.00 2.45 - 4.00  171,073  -  -  -  171,073 
Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00 4.00  312,637  -  -  13,721  326,358 
บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั 2.40 - 5.50  2.40 - 5.50   89,000  -  -  -  89,000 
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั 2.32 - 5.50 2.32 - 5.50  28,300  4,600  -  -  32,900 
บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จ ากดั 2.19 - 5.50 2.19 - 5.50  248,100  32,600  -  -  280,700 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 2.50 - 5.50 2.50 - 5.50  246,600  52,978  -  -  299,578 
บริษทั เกรซ มี จ ากดั 3.55 3.55  2,000  -  -  -  2,000 
D&J Co., Ltd. 3.50 - 3.55 3.50 - 5.50  44,080  -  -  (1,100)  42,980 
Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 3.55 3.55  4,252  929  -  -  5,181 
รวม    1,918,442  91,307  (450,000)  12,621  1,572,370 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2563 2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 4.31 4.31  508,332  -  -  508,332 
รวม    508,332  -  -  508,332 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะส้ัน อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2563 2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 2.19 - 3.22 2.19 - 3.22  1,401,000  -  (66,000)  1,335,000 
วิทยาลยัดุสิตธานี 2.75 2.75  200,000  -  -  200,000 

รวม    1,601,000  -  (66,000)  1,535,000 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1 ธุรกิจโรงแรมและรับจา้งบริหารโรงแรม 
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจการศึกษา 
• ส่วนงาน 3 ธุรกิจอาหาร 
• ส่วนงาน 4  ธุรกิจอ่ืน 

 
ส่วนงานอ่ืนรวมถึงการลงทุนและการบริการอ่ืนๆไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ี
รายงานในปี 2564 หรือ 2563  
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอ่ืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

 รวม 

   วันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 437  878  113  118  159  114  68  122  -  -  777   1,232  

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6  5  -  -  -  -  18  20  (24)  (25)  -   -    

รวมรายได้ 443  883  113  118  159  114  86  142  (24)  (25)  777   1,232  

                        
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     251  - 
ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน              279  - 
รวมรายได้และรายได้อ่ืน                     1,307  1,232 

                        
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -  (4)  (7)  (10)  -  1  11  43  -  -  4  30 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 163  149  11  11  17  15  43  27  -  -  234  202 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน 
     หกัภาษีเงินได ้ (335)  (29)  12  8  (13)  8  447  (44)  (14)  (12)  97  

 
(69) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     (42)  (9) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด                     55  (78) 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 
ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอ่ืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

 รวม 

   วันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        
ไทย 68   433   113   118   96   114   68  122  -  -  345         787  
ต่างประเทศ 369   445   -  -  63   -     -  -  -  -  432         445  
รวมรายได้ 437   878   113   118   159   114   68  122  -  -  777      1,232  

                        
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 380  779  -            -  -   -     62  116   -  -  442   895  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 57  99  113   118   159   114   6  6   -  -  335   337  
รวมรายได้ 437  878  113   118   159   114   68   122   -  -  777   1,232  

                        

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจอ่ืน  รวม 

   วันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
การจ าแนกรายได้            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก            

ไทย 77  177  107  133  184  310 

ต่างประเทศ -  -  -  -  -  - 

รวมรายได้ 77  177  107  133  184  310 

            
เงินปันผลรับ         46  6 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม         250  - 
รวมรายได้และรายได้อ่ืน         480  316 

            
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 36  129  107  133  143  262 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 41  48  -  -  41  48 

รวมรายได้ 77  177  107  133  184  310 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 
 

อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 และ 2563 คือร้อยละ 43.21 และร้อยละ (13.67) ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินได้ท่ี
แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 
 

15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพื้นฐาน)        
ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี 50,701  (107,028)  34,257  (122,715) 
ก าไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี     23,085  24,896  -  - 
รวม 73,786  (82,132)  34,257  (122,715) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 850,000  850,000  850,000  850,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 850,000  850,000  850,000  850,000 
หัก หุน้ทุนซ้ือคืนโดยบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั (4,715)  (4,715)               -               - 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (ขั้นพื้นฐาน) 845,285  845,285  850,000  850,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี 0.06  (0.13)         0.04  (0.14) 
ก าไรต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี          0.03         0.03   -  - 
รวม        0.09  (0.10)         0.04  (0.14) 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม  
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
ตราสารทุน 734,366  -  734,366  700,562  -  33,804  734,366 
ตราสารหน้ี 145,947  50,000  195,947  -  195,818  -  195,818 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 880,313  50,000  930,313         

              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
ตราสารทุน 455,501  -  455,501  421,697  -  33,804  455,501 
ตราสารหน้ี 146,845  50,000  196,845  -  196,692  -  196,692 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 602,346  50,000  652,346         



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ  ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564          

หนี้สินทางการเงิน          
หุน้กู ้ 999,536  -  999,714  -  999,714 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 999,536         

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          

หนี้สินทางการเงิน          
หุน้กู ้ 999,279  -  1,000,191  -  1,000,191 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 999,279         

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่
ในความตอ้งการของตลาด 

ใชร้าคาทุนซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ยกเวน้มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในการด าเนินงานของกิจการท่ีไปลงทุน 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
หุน้กู ้ ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบการเงินรวม 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน     
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย            
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 146,845  (898)  145,947 
รวม 146,845  (898)  145,947 

      
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน     
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย            
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 421,697  278,865  700,562 
รวม 421,697  278,865  700,562 

 
17 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

17.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงิน  งบการเงิน 
 รวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564    
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
- โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค 1,823,634  - 
- โครงการอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 1,375  1,375 
- โครงการอาศยั สาทร 113,363  113,363 
- อ่ืน ๆ 74,288  22,618 
รวม 2,012,660  137,356 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
17.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 
 

 งบการเงิน  งบการเงิน 
 รวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564    
ภายในหน่ึงปี 75,280  48,338 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 64,064  56,902 
รวม 139,344  105,240 

 
17.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 

 งบการเงิน  งบการเงิน 
 รวม  เฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 96,336  89,574 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารจ านวน 80.48 ลา้นบาท ส าหรับการขอคืน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2560 ก่อนการตรวจสอบภาษี และกลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร
จ านวน 2.56 ลา้นบาท โดยมีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงค ้าประกนั 

 
17.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ภาระผูกพนัตามสัญญาของกลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั
ในระหว่างงวด ที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากที่แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ขอ้ 36.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้และเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและเร่ืองอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั
ในระหว่างงวด ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ขอ้ 37 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และขอ้ 38 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
19.1 งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
 
19.2  แกไ้ขรายละเอียดหุน้กูข้องบริษทั ดงัน้ี 

 
ก. วงเงินกู ้โดยจ านวนเงินต้นของหุ้นกู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีเสนอขายแต่ละครั้ง เม่ือค านวณรวมกบัหุ้นกู้

ของบริษทั (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนท้งัหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 
5,000 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี วงเงินของหุ้นกูท่ี้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรือท่ีบริษทั
ไดท้ าการซ้ือคืน และ/หรือช าระคืนแลว้ จะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกูท่ี้บริษทัสามารถท าการออกและ
เสนอขายได ้(Revolving Principal Basis) 

 
ในกรณีการออกหุน้กูเ้พื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้น
กูไ้ปช าระ และ/หรือทดแทนหุ้นกูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุ้นกูเ้ดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกูเ้ดิมน้ัน จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของ
เงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุ้นกูท่ี้บริษทัสามารถท าการออกและเสนอขายได้ 

 
ข. อายุของหุ้นกู ้โดยขึ้นอยู่กบัประเภทของหู้นกูแ้ละสภาวะตลาด ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละ
คร้ัง หรือในกรณีท่ีเป็นหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือ มีการเลิกบริษทั (perpetual bond) ให้เป็นไปตามท่ี
บริษทัจะไดก้ าหนดในรายละเอียดต่อไป 

 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 
 

19.3  ปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม 
หรือ Mixed-Use Project) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 
ก. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึงสิทธิ การเช่าท่ีดิน การ

พฒันาและก่อสร้างโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และโครงสร้างอาคารศูนยการคา้ ผ่านบริษทั วิมานสุริยา 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยปรับมูลค่าโครงการจากจ านวน 19,300 ลา้นบาท เป็น 26,300 ลา้นบาท และ 

 
ข. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาศูนยก์ารคา้ผา่นบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
โดยปรับมูลค่าโครงการจากจ านวน 8,900 ลา้นบาท เป็น 9,800 ลา้นบาท 

 
และอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการก าหนดรายละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการรูปแบบ
ผสม 
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