
 

  

 

 

 

 

บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564  

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแ ส ด ง การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาล) ของบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล              

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทั

ยอ่ยจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และหลงัจากปรับปรุงรายการ

ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุข้อ 2  นอกจากน้ีงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 แลว้ ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4795 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 พฤศจิกายน 2564 



30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,034,792         1,420,461         113,367            129,101            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 13 202,672            152,539            -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 10 391,843            653,419            301,732            272,709            
สินคา้คงเหลือ 60,491              60,804              7,733                9,605                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                        -                        1,643,204         1,918,442         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 16,961              15,018              -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 216,561            225,901            81,448              75,862              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 6 -                        9,465                55,000              64,465              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,923,320 2,537,607 2,202,484 2,470,184

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 653,279            508,140            -                        -                        
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 10 -                        -                        3,229,265         3,091,498         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,604,611         1,588,115         1,615,633         1,623,454         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        2,442,665         2,447,865         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 228,050            192,780            151,144            135,513            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 291,918            225,798            916,915            850,795            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2 1,151,992         1,151,992         1,040,000         1,040,000         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 5,484,587         4,848,965         902,411            966,811            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 584,948            550,333            -                        -                        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 9,227,287         9,437,281         1,649,294         1,801,314         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 886,348            820,759            107,194            28,492              
ค่าความนิยม 651,890            651,890            -                        -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 151,827            92,744              -                        -                        
เงินมดัจาํ 147,660            147,660            100,110            100,110            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 41,236              39,852              25,505              24,143              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 176,795            43,871              12,766              11,878              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,282,428 20,300,180 12,192,902 12,121,873

รวมสินทรัพย์ 23,205,748 22,837,787 14,395,386 14,592,057

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                           
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

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

หนี้สินหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,172,000         2,252,000         2,172,000         2,252,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                        -                        1,360,000         1,601,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 10,290              -                        -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10 1,079,508         1,387,644         342,215            384,506            
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 46,718              33,778              -                        -                        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,288,461         232,873            1,050,075         70,450              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 255,968            243,335            61,284              58,160              
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9, 13 -                        999,279            -                        999,279            
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 10 25,433              25,433              -                        -                        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 37,304              23,364              -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62,980              141,529            20,780              28,603              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,978,662 5,339,235 5,006,354 5,393,998

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ 4 -                        24,030              -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 962,921            1,961,543         746,625            1,693,000         
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 508,332            508,332            -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 29,972              26,373              -                        -                        
หุน้กู้ 9, 13 989,190            -                        989,190            -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10 7,557,953         7,354,745         3,523,186         3,432,070         
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 10 463,653            482,676            -                        -                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 342,824            305,371            200,158            214,578            
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 207,564            202,396            80,380              78,316              
รายไดรั้บล่วงหนา้ 10 2,047,181         1,367,657         -                        -                        
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 690,170            168,896            -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 156,668            154,910            586                   7,352                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 13,956,428 12,556,929 5,540,125 5,425,316

รวมหนีสิ้น 18,935,090 17,896,164 10,546,479 10,819,314

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2564 2563 2564 2563

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

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 
(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000
หุน้ทุนซ้ือคืน (15,740)             (15,740)             -                        -                        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 18,365 18,365 16,950 16,950

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85,000 85,000 85,000 85,000
กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 463,086 463,086 -                        -                        
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 15,740 15,740 -                        -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 754,758 1,358,343 1,253,957 1,177,793
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -175,962 -175,253 -                        -                        
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,638,247 4,242,541 3,848,907 3,772,743
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 632,411 699,082 -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,270,658 4,941,623 3,848,907 3,772,743

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,205,748 22,837,787 14,395,386 14,592,057

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 435,570             402,438             42,995               81,503               
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (388,319)            (292,230)            (41,809)             (64,702)             
ตน้ทุนบริการ - คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (152,750)            (162,566)            (33,813)             (35,227)             
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (541,069)            (454,796)            (75,622)             (99,929)             
ขาดทุนขั้นตน้ (105,499)            (52,358)             (32,627)             (18,426)             

รายไดค้า่บริหารงาน 34,387               3,996                 20,646               7,408                 
ดอกเบ้ียรับ 1,972                 4,637                 70,235               64,608               
เงินปันผลรับ 302                    -                        24,817               33,646               
รับรู้รายไดจ้ากคา่เช่ารับล่วงหนา้ 6,411                 6,411                 -                        -                        
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 303,295             186                    86                      120                    
กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                        126,542             -                        -                        
รายไดอ่ื้น 48,996               72,204               67,122               69,944               
รวมรายได้ 395,363             213,976             182,906             175,726             

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้าย 289,864             161,618             150,279             157,300             

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการขาย (57,601)             (52,382)             (37,830)             (21,663)             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (223,594)            (351,030)            (155,202)            (160,567)            
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (80,504)             (56,224)             (32,187)             (32,801)             
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (175,237)            -                        -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย (536,936)            (459,636)            (225,219)            (215,031)            

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (247,072)            (298,018)            (74,940)             (57,731)             
ตน้ทุนทางการเงิน (131,385)            (106,782)            (106,941)            (87,376)             
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 65,105               26,188               -                        -                        
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (313,352)            (378,612)            (181,881)            (145,107)            
รายไดภ้าษีเงินได ้ 9,121                 22,921               702                    1,357                 
ขาดทุนสําหรับงวด (304,231)            (355,691)            (181,179)            (143,750)            

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (301,809)            (342,290)            (181,179)            (143,750)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,422)               (13,401)             -                        -                        

ขาดทุนสําหรับงวด (304,231)            (355,691)            (181,179)            (143,750)            

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 12
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.36)                 (0.40)                 (0.21)                 (0.17)                 

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 10 1,452,623          1,588,199          130,658             260,228             
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 10 (973,365)            (1,009,652)         (129,627)            (194,968)            
ตน้ทุนบริการ - คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (478,464)            (482,389)            (117,150)            (103,637)            
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (1,451,829)         (1,492,041)         (246,777)            (298,605)            
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 794                    96,158               (116,119)            (38,377)             

รายไดค้า่บริหารงาน 10 113,122             75,769               57,648               27,047               
ดอกเบ้ียรับ 10 7,611                 17,658               202,875             182,612             
เงินปันผลรับ 10 302                    -                        523,625             233,408             
รับรู้รายไดจ้ากคา่เช่ารับล่วงหนา้ 10 19,023               19,023               -                        -                        
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 58,910               -                        -                        -                        
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 251,424             -                        250,121             -                        
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 303,295             4,443                 86                      4,963                 
กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                        126,542             -                        -                        
กาํไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 195,233             193                    -                        521                    
กาํไรจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        23,220               -                        -                        
รายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการ 6, 10 16,314               231,364             -                        296,620             
รายไดอ่ื้น 10 178,115             157,364             154,478             152,858             
รวมรายได้ 1,143,349          655,576             1,188,833          898,029             

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้าย 1,144,143          751,734             1,072,714          859,652             

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการขาย 10 (149,559)            (166,495)            (88,792)             (60,948)             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 10 (944,158)            (1,132,008)         (475,600)            (532,512)            
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (223,935)            (140,851)            (91,196)             (71,608)             
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 7, 8 (105,635)            -                        (56,771)             -                        
รวมค่าใช้จ่าย (1,423,287)         (1,439,354)         (712,359)            (665,068)            

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (279,144)            (687,620)            360,355             194,584             
ตน้ทุนทางการเงิน 10 (349,710)            (320,636)            (298,612)            (244,844)            
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 22,428               44,982               -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (606,426)            (963,274)            61,743               (50,260)             
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (50,766)             54,161               14,421               3,388                 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (657,192)            (909,113)            76,164               (46,872)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (603,585)            (877,671)            76,164               (46,872)             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (53,607)             (31,442)             -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (657,192)            (909,113)            76,164               (46,872)             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 12
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.71)                 (1.04)                 0.09                   (0.06)                 

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
(พันบาท)

ขาดทุนสําหรับงวด (304,231)           (355,691)           (181,179)           (143,750)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,876)               3,670                -                        -                        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (16,908)             16,285              -                        -                        
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (23,784)             19,955              -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (23,784)             19,955              -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (328,015)           (335,736)           (181,179)           (143,750)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (323,906)           (323,498)           (181,179)           (143,750)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,109)               (12,238)             -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (328,015)           (335,736)           (181,179)           (143,750)           

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (657,192)           (909,113)           76,164              (46,872)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (36,258)             (738)                  -                        -                        
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 31,736              16,397              -                        -                        
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (4,522)               15,659              -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,522)               15,659              -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (661,714)           (893,454)           76,164              (46,872)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (604,294)           (831,510)           76,164              (46,872)             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (57,420)             (61,944)             -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (661,714)           (893,454)           76,164              (46,872)             

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา กาํไร (ขาดทุน)
แลกเปลี่ยน เบด็เสร็จอื่น รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน จากการ ของบริษทัร่วม องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย รวม

ที่ออกและ หุน้ทุน มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนสํารอง วทิยาลยั สํารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ที่ใชว้ธิี ของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื้อคืน สามญั ซื้อคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในงวดก่อน 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     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    773,109        -                    -                    -                    773,109        8,640            781,749        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (160,604)      -                    -                    -                    (160,604)      (84,719)         (245,323)      
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (83,961)         -                    -                    -                    (83,961)         (62,367)         (146,328)      
การเพิ่มทุนของบริษทัย่อย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    79,483          79,483          
การลดทุนของบริษทัย่อย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (369,800)      (369,800)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (244,565)      -                    -                    -                    (244,565)      (437,403)      (681,968)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (877,671)      -                    -                    -                    (877,671)      (31,442)         (909,113)      
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    29,764          16,397          46,161          46,161          (30,502)         15,659          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (877,671)      29,764          16,397          46,161          (831,510)      (61,944)         (893,454)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          415,272        15,740          1,547,085     (152,571)      16,397          (136,174)      4,422,548     688,276        5,110,824     

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่รายงานในงวดก่อน 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     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    773,109        -                    -                    -                    773,109        8,640            781,749        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (9,251)           (9,251)           
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (9,251)           (9,251)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (603,585)      -                    -                    -                    (603,585)      (53,607)         (657,192)      
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (32,445)         31,736          (709)              (709)              (3,813)           (4,522)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (603,585)      (32,445)         31,736          (709)              (604,294)      (57,420)         (661,714)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 850,000        (15,740)         1,643,000     18,365          85,000          463,086        15,740          754,758        (186,588)      10,626          (175,962)      3,638,247     632,411        4,270,658     

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและ มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ซื้อคืน กฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในงวดก่อน 850,000             1,643,000          16,950               85,000               914,590             3,509,540          
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                        -                        716,343             716,343             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,630,933          4,225,883          

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลจ่าย -                        -                        -                        -                        (161,500)            (161,500)            
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (161,500)            (161,500)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (46,872)             (46,872)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (46,872)             (46,872)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,422,561          4,017,511          

สําหรับงวดเก้าดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่รายงานในงวดก่อน 850,000             1,643,000          16,950               85,000               461,450             3,056,400          
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                        -                        716,343             716,343             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 ปรับปรุงใหม่ 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,177,793          3,772,743          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                        -                        -                        76,164               76,164               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        76,164               76,164               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,253,957          3,848,907          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (657,192)         (909,113)         76,164            (46,872)           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดจ้ากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 10 (19,023)           (19,023)           -                      -                      
ดอกเบ้ียรับ 10 (7,611)             (17,658)           (202,875)         (182,612)         
เงินปันผลรับ 10 (302)                -                      (523,625)         (233,408)         
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 (58,910)           -                      -                      -                      
กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                      (126,542)         -                      -                      
กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (195,233)         (193)                -                      (521)                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 13 15,468            54,884            8,447              13,268            
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 7 319,289          278,245          97,614            83,100            
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 316,185          342,106          103,341          86,160            
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 66,925            45,748            7,390              5,985              
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ 9 1,971              772                 1,971              772                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,598            29,848            8,958              11,942            
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (22,428)           (44,982)           -                      -                      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (251,424)         -                      (250,121)         -                      
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -                      (16)                  -                      -                      
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 (303,295)         (4,443)             (86)                  (4,693)             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 240                 821                 59                   265                 
กาํไรจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -                      (23,220)           -                      -                      
ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย 6 -                      -                      280                 -                      
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 6, 10 (16,314)           (231,364)         -                      (296,620)         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 7, 8 105,635          -                      56,771            -                      
ตน้ทุนทางการเงิน 10 349,710          320,636          298,612          244,844          
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 50,766            (54,161)           (14,421)           (3,388)             

(288,945)         (357,655)         (331,521)         (321,778)         
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 248,162          384,215          (30,852)           241,285          
สินคา้คงเหลือ 313                 7,275              1,872              3,987              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,340              (95,306)           (5,586)             26,591            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (132,924)         (10,152)           (888)                9,498              
หนีสิ้นดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (115,432)         (18,780)           (48,651)           (43,287)           
รายไดรั้บล่วงหนา้ 679,524          -                      -                      -                      
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 521,274          -                      -                      -                      

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (19,639)           (12,833)           (7,823)             3,199              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,758              17,117            (6,766)             271                 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (11,430)           (39,514)           (6,894)             (16,220)           
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 892,001          (125,633)         (437,109)         (96,454)           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (79,846)           (228,719)         (7,244)             (7,721)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 812,155          (354,352)         (444,353)         (104,175)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 3,282              2,228              64,372            18,835            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -                      478,768          -                      5,389              
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (1,123)             (16,154)           -                      (4,868)             
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                      -                      (345,162)         (590,083)         
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 (66,120)           (92,490)           (66,120)           (492,997)         
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                      -                      620,400          162,000          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      453,040          193,482          
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 70,585            39,926            70,585            39,926            
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ย 6 -                      -                      4,920              -                      
เงินสดจ่ายชาํระค่าหุ้นบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (212,314)         
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

   ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม -                      (146,328)         -                      -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 259,581          -                      259,581          -                      
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 6 12,785            16,961            12,785            16,961            
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม 6 (4,959)             -                      (4,959)             -                      
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -                      (11,258)           -                      -                      
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษทัยอ่ย -                      (431,909)         -                      -                      
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ 6 (77,790)           -                      (15,631)           -                      
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 360,706          16,922            173                 16,600            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (809,114)         (926,593)         (45,482)           (141,804)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (127,711)         (17,761)           (70,467)           (4,476)             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (149,927)         (581,864)         -                  -
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 (11,368)           (7,793)             (4,500)             (4,500)             
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํ -                      (302,030)         -                      (254,480)         
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                      79,483            -                      -
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (541,173)         (1,899,892)      933,535          (1,252,329)      

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,438,000       3,083,000       1,438,000       3,083,000       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                      -                      275,000          1,086,000       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 10,290            -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,518,000)      (2,537,000)      (1,518,000)      (2,537,000)      
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                      -                      (516,000)         -                      
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (173,804)         (161,988)         (43,888)           (40,109)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 94,994            288,997          58,000            -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (38,028)           (53,668)           (24,750)           (8,250)             
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 9 1,000,000       -                      1,000,000       -                      
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ 9 (1,000,000)      -                      (1,000,000)      -                      
เงินสดจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 9 (12,060)           -                      (12,060)           -                      
ดอกเบ้ียจ่าย (360,658)         (323,664)         (161,218)         (113,841)         
จ่ายเงินปันผล (9,251)             (245,323)         -                      (161,500)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (568,517)         50,354            (504,916)         1,308,300       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (297,535)         (2,203,890)      (15,734)           (48,204)           
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด (88,134)           91,350            - -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (385,669)         (2,112,540)      (15,734)           (48,204)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,420,461       2,600,475       129,101          92,500            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 กันยายน 1,034,792       487,935          113,367          44,296            

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 2,805              13,054            6,891              7,592              
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนสินทรัพย์ 42,859            42,859            -                      -                      
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน - - 137,767          131,205          

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

14
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

9 หุน้กู ้

10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

15 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและเร่ืองอ่ืนๆ 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 และ 3  

 

2 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี   

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากเดิมใชว้ิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่าวิธี

มูลค่ายติุธรรมเหมาะสมต่อการแสดงมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่า 1,152 ลา้นบาท

สาํหรับกลุ่มบริษทั และ 1,040 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ย

วิธีมูลค่าตลาดสําหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั ซ่ึงจดัลาํดบัมูลค่ายุติธรรมเป็นระดบั 3 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุง

รายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั และส่งผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 
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2 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 1 มกราคม 

2563 

 (ล้านบาท) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 977  977  977 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (195)  (195)  (195) 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 773  773  773 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 9  9  9 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี งบการเงินเฉพาะกจิการ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 1 มกราคม 

2563 

 (ล้านบาท) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 895  895  895 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (179)  (179)  (179) 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 716  716  716 

 

3         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหวา่งปี 2564

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่นาํสถานการณ์ 

Covid-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายติุธรรมและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทั้งน้ีแนวปฏิบติั

ดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 

(ดูหมายเหตุขอ้ 7 และ 8) 
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3         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

ในปี 2564 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นอยา่งมาก ส่งผลใหร้ายไดมี้

จาํนวนลดลงอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 657 ลา้นบาท ในขณะท่ี

บริษทัมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการจาํนวน 76 ลา้นบาท สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 กลุ่มบริษทัใชน้โยบายบริหารจดัการทางการเงินและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงเพื่อรักษาสภาพคล่อง โดย

ดาํเนินการทางดา้นการเงินอย่างระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเขม้งวด การลด

สดัส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ี เช่น การปรับโครงสร้างองคก์รเพื่อใหค่้าใชจ่้ายเงินเดือนโดยรวมลดลง การลด

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษา และ ค่าใชจ่้ายในการจดัการทัว่ไป การเจรจาเล่ือนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัได้

ปรับโครงสร้างองคก์รใหต้อบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดความซํ้ าซอ้นของ

งาน ตลอดจนลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในระยะยาว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้รับแผนการลงทุนโดยชะลอการ

ลงทุนใหม่ๆ ออกไป และการลดงบลงทุน (CAPEX) 

 

สําหรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัในไตรมาส 3 ปี 2564 นั้น ธุรกิจ

โรงแรมของบริษทัในประเทศไทยเร่ิมมีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยมีอตัราการเขา้พกัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัในไตรมาส 2 ปี 

2564 สาเหตุหลกัมากจากการเปิดตวัโครงการภูเกต็แซนดบ๊์อกซ์ของภาครัฐในช่วงตน้เดือนกรกฎาคม 2564 และการ

เตรียมความพร้อมของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตในช่วงก่อนหน้าน้ีทาํให้มีอตัราการเขา้พกัท่ีโรงแรมท่ีสูงข้ึน

มาก นอกจากน้ีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากภาครัฐในตน้เดือนกนัยายน ทาํให้นักท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมา

เดินทาง ทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เร่ิมดีข้ึน สาํหรับธุรกิจโรงแรมของบริษทัในต่างประเทศ

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ยงัคงมีอตัราการเขา้พกัท่ีสูงกวา่อตัราการเขา้พกัธุรกิจโรงแรมของบริษทัในประเทศไทย และ

ยงัมีทิศทางท่ีดีต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์

และโรงแรมอ่ืนๆ ท่ีบริษทัรับจา้งบริหารในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

 

ทั้งน้ีในส่วนของการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศ กลุ่มบริษทัไดป้รับกลยทุธ์โดยมีแผนการรับมือดงัน้ี  

  

(1)    แผนระยะสั้น คือ ปรับการขายหอ้งพกัจากเดิมเป็น Work from Anywhere ออกมาในรูปแบบรายวนั หรือระยะ

ยาว  และใหค้วามสาํคญักบัการหารายไดเ้พิ่มเติมจาก Non-Room Revenue เช่น การนาํเสนออาหารเมนูพิเศษท่ี

ปกติไม่ไดข้ายเป็นเมนูประจาํ ตลอดจนปรับเปล่ียนเมนูไปตามฤดูกาล ควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการ delivery   
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3         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

(2)    แผนระยะกลาง คือ การเร่งพฒันาแหล่งกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติท่ีโรงแรม ดว้ยการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ ใหลู้กคา้ไดส้ัมผสักบักิจกรรมท่ีหลากหลาย เรียนรู้วิถีการใชชี้วิตแบบธรรมชาติควบคู่ไป

กบัการไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบายและปลอดภยั  เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้มาใชบ้ริการท่ีโรงแรม เม่ืออุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวกลบัมาอีกคร้ัง อาทิ การทาํสวนผกัผลไม ้Organic การทดลองปลูกนาขา้วและเล้ียงกระบืออยา่ง

ครบวงจร การจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัพาร์ทเนอร์หรือคนในพื้นท่ีในช่วงวนัหยุดยาว เช่น Local Feast และ 

Wellness Weekend ท่ีโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และกิจกรรม Workshop ท่ีโรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 

และ 

 

(3)    แผนระยะยาว คือ ปรับวิถีการใหบ้ริการอนัเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มดุสิตธานี หรือ Dusit Graciousness ใหส้อด

รับกบัเทรนดข์องอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป โดยใหค้วามสาํคญักบั 4 แกนหลกั คือ บริการท่ีมีคุณภาพ

และตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ (Service)  บริการท่ีตอบสนองการใชชี้วิตอยา่งมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายและ

ใจ (Well-being)   บริการท่ีเขา้ถึงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชนและคนรอบขา้ง (Locality) และบริการท่ี

ย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึงสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม (Sustainability) 

 

สาํหรับช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงหอ้งพกั สถานท่ีพกัผอ่น และทาํกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงแรมและวิลล่า ท่ีภูเก็ตและสมุย ตามแนวทาง Dusit Graciousness เพื่อให้รูปแบบการให้บริการมีความโดด

เด่นและความพร้อมในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  ท่ีจะเขา้มาตามนโยบาย

ของภาครัฐ เช่น โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และสมุยพลสั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัเร่งดาํเนินการให้พนักงาน

ทั้งหมดเขา้รับการฉีดวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัหมู่ รวมถึงเป็นหลกัประกนัและเพิ่มความปลอดภยัให้กบัพนกังาน

และลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรวมทั้งไดป้ระกาศเปิดตวั “เทวารัณย ์เวลเนส” แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์

รวม เพื่อเป็นการตอบสนองเทรนดก์ารท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกหนัมาใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการ

ดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสานองค์ประกอบความเป็นอยู่ท่ีดีให้กบัลูกคา้ตลอดการเขา้พกัท่ี

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทัว่โลก 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถบริหารกระแสเงินสด เพื่อจ่ายชําระหน้ีสิน

หมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึงการปรับพอร์ตทรัพยสิ์นและการลงทุนเพื่อ

รับรู้กาํไร (Asset Optimization) เพื่อให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัและในระยะยาว โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่วงเงิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อ

จ่ายชาํระหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,000 ลา้นบาทท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2564 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินสดและวงเงินสินเช่ือเพียงพอสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและดาํเนินธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน

ระยะสั้นประมาณ 1,237 ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 

1,313 ลา้นบาท และ 1,168 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัไดรั้บการอนุมติัเงินกูโ้ครงการจากสถาบนัการเงินใน

วงเงินประมาณ 1,418 ลา้นบาทโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระมาณ 667 ลา้นบาท 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ี

จึงไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงดาํเนินอยู่ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์

ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 

4 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้มาซ่ึงอาํนาจควบคุมในกลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. (เดิมช่ือ The 

Caterers Joint Stock Company) ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีประเทศเวียดนาม โดยบริษทั เอบ็เพอร์คิวร์ 

เคเทอร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั (กลุ่มบริษทัถือหุน้ร้อยละ 70) ซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงใน

บริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 2.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ

ประมาณ 91.1 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้จาํนวน 0.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ

ประมาณ 28.6 ลา้นบาท) และจะจ่ายชาํระยอดคงเหลือจาํนวน 2.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 62.5 ลา้น

บาท) ตามงวดจ่ายชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นจนถึงปี 2565 โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าหุ้นท่ีจะชาํระคงเหลือ

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั  

 

ตามท่ีได้เปิดเผยในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. เป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และ

รายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งน้ี การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วนราคาซ้ือของการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2564 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่

ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

  มูลค่ายุติธรรม 

  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  26 

สินคา้คงเหลือ  1 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  68 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  1 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (37) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (13) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (6) 

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ  59 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ  59 

ค่าความนิยม  29 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  88 

- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ชําระแล้ว  28 

- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ยงัไม่ชําระ (บันทึกรวมอยู่ในบัญชีเจ้าหนีค่้าซ้ือธุรกจิ)  60 

   

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  17 

เงินสดท่ีจ่าย  (28) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ  (11) 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ค่าความนิยม  

 

ค่าความนิยมเกิดจากทกัษะของทีมงานของ The Caterers Co., Ltd. ในการบริหารจดัการธุรกิจบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ประกอบกบัความสัมพนัธ์ของบริษทัย่อยดงักล่าวต่อกลุ่มธุรกิจเป้าหมายซ่ึงคาดว่าจะสําเร็จจากการรวม

บริษทัยอ่ยเขา้กบักลุ่มบริษทัในการขยายฐานธุรกิจอาหาร ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดว่าจะนาํมาหักเป็นค่าใชจ่้าย

ทางภาษีเงินได ้  
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  171,419  191,686  29,663   15,171  

ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและ         

   ค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  58,041   55,633   101,463   93,089  

ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ  36,761   95,685  94,510   93,697  

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(32,545)  (35,432)  (22,370)  (21,098) 

  233,676  307,572  203,266  180,859 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั เวิลด ์อินเตอร์เทรด        

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   40,879  40,879  40,879  40,879 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(40,879)  (40,879)  (40,879)  (40,879) 

  -  -  -  - 

         

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (1)  -   200,929   -   -    

ดอกเบ้ียคา้งรับ  12,619   4,867   82,706   81,970  

รายไดค้า้งรับ  -   322   -  1  

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้  56,004   56,468   15,760  9,879  

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าหอ้งพกั  88,173   79,567   -   -    

เงินมดัจาํ  1,371   3,689   -   -    

เงินประกนัขอคืน  -   5   -   -    

รวม  391,843  653,419  301,732   272,709  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 

 
(1)   เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

จาํกดั (มหาชน) ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของลดลงจากเดิมร้อยละ 25.98 เหลือร้อยละ 6.38 โดยจาํหน่ายหุ้น

จาํนวน 204.05 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 775.38 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวน 

574.45 ลา้นบาทและบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีไดรั้บชาํระเงินแลว้จาํนวน 29.32 ลา้นบาท 

และ 139.10 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2562 และ 2563 ตามลาํดบั คงเหลือกาํไรรอการรับรู้จาํนวน 

58.91 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือมีกาํหนดรับชาํระภายใน

เดือนเมษายน 2564 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายหุน้ฉบบัแกไ้ข 

 

     ต่อมาในเดือนเมษายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 200.93 ลา้นบาท กลุ่ม

บริษทัจึงไดรั้บรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนท่ีเหลือจาํนวน 58.91 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 91,519  102,869  10,381   7,458  

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 33,085   62,146   3,819   7,277 

    3 - 6 เดือน 22,296   8,511   7,431   99  

    6 - 12 เดือน 24,446   17,863   8,032   337  

    มากกวา่ 12 เดือน 34,946    17,337  9,655   1,209  

รวม 206,292    208,726  39,318   16,380  

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (34,873)  (17,040)  (9,655)   (1,209) 

สุทธิ 171,419  191,686  29,663   15,171  

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

- ค่าบริหารและค่าบริการอื่น ๆ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 12,808   13,393   13,420   7,622 

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 8,886   10,047   36,863   15,327  

    3 - 6 เดือน 11,018   8,061   31,802   8,980  

    6 - 12 เดือน 24,544   24,083   18,366   45,964  

    มากกวา่ 12 เดือน 28,906   27,648   11,121   26,576  

รวม 86,162   83,232   111,572   104,469  

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (28,121)   (27,599)  (10,109)   (11,380) 

สุทธิ 58,041   55,633   101,463   93,089  

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคญั 

   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564   

 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ  

   (พันบาท) 

บริษทัย่อย      

การเลิกบริษทั เทวารัณย ์สปา จาํกดั (1)   -  (5,200) 

      

บริษทัร่วม      

การลงทุนเพิ่มในทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าดุสิตธานี (2) 

  

4,959  4,959 

การลดเงินลงทุนในทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 

สิทธิการเช่าดุสิตธานี (2) 

  

(12,785)  (12,785) 

      

การร่วมค้า      

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เดอะ คุก๊ก้ิง แคปิตอล แบงคอก จาํกดั (3)   17,915  - 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เดอะ ฟู้ดเอด็ดูเคชัน่ แบงคอก จาํกดั (4)   44,244  - 

การลงทุนเพิ่มในบริษทั  ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั (5)   15,631  15,631 

 
(1) เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เทวารัณย ์สปา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดมี้

มติพิเศษให้เลิกบริษทั ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2563 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจาํนวน 4.92 ลา้นบาทและรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิก

บริษทัย่อยดงักล่าว จาํนวน 0.28 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

 
(2) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิต

ธานี (“กองทรัสต”์) เป็นจาํนวน 4.96 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 30.02 เป็น

ร้อยละ 30.20 

 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวน 12.79 ลา้นบาท จากการลดทุนท่ีชาํระแลว้ของกองทรัสต ์

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(3) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดร่้วมลงทุนในบริษทั 

เดอะ คุ๊กก้ิง แคปิตอล แบงคอก จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2564 การร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจาํนวน 32.83 ลา้นบาท และบริษทั ดุสิตธานี พร็อพ

เพอร์ต้ีส์ จาํกดั ไดช้าํระเงินค่าหุน้ตามสดัส่วนการลงทุนแลว้ 

 
(4) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดร่้วมลงทุนในบริษทั 

เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 45 โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ 2564 การร่วมคา้ดงักล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจาํนวน 95.32 ลา้นบาท และบริษทั ดุสิตธานี 

พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ไดช้าํระเงินค่าหุน้ตามสดัส่วนการลงทุนแลว้ 

 
(5) ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 31,900,000 หุ้น 

อีกร้อยละ 10 และบริษทัไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนแลว้ 
 
บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 

 

ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

บางส่วนจาํนวน 94,655 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ให้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายในปี 2564 

ดงันั้นเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย

ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั ดงักล่าวเป็นเงิน 259.58 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ จาํนวน 251.42 ลา้นบาท และ 250.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัได้

รับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีลดลงจาํนวน 16.31 ลา้นบาท

ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกตดัรายการรายไดท่ี้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวนเงิน 

48.95 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 65.26 ล้านบาท) ส่งผลใหเ้งินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแสดงเป็นหน้ีสิน

ไม่หมุนเวียนอ่ืนจาํนวนเงิน 25.97 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 41.97 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564 

 งบการเงิน 

รวม  

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  4,848,965  966,811 

เพิ่มข้ึน  990,185  38,591 

โอน  (1,726)  (1,726) 

จาํหน่าย  (57,149)  (59) 

ค่าเส่ือมราคา  (319,289)  (97,614) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3 (3,592)  (3,592) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  27,193  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  5,484,587  902,411 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ส่งผลให้กลุ่มบริษทัและ

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 3.59 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ 

 

การขายโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 บริษทั ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดข้ายท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของโรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส เชียงใหม่ ซ่ึงมีมูลค่าตาม

บญัชีจาํนวน 56.70 ลา้นบาท ใหก้บับุคคลภายนอก ในราคารวมทั้งส้ินจาํนวน 360.00 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร

จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว จาํนวน 303.30 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม  

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  

งบการเงิน 

รวม  

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  9,437,281  1,801,314 

เพิ่มข้ึน  11,368  4,500 

ค่าเส่ือมราคา  (359,044)  (103,341) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3 (102,043)  (53,179) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  239,725  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  9,227,287  1,649,294 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ผูบ้ริหารได้มีการทบทวนและทดสอบการด้อยค่าของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัและ

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 102.04 

ลา้นบาท และ 53.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สัญญาเช่าระยะยาวของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มีสาระสําคญั ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ขอ้ 14 สญัญาเช่า 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หุ้นกู้   

 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  999,279 

บวก เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 1,000,000 

บวก ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 1,971 

หัก ไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมท่ีครบกาํหนด (1,000,000) 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (12,060) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564   989,190 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2564 จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อายุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี ชาํระ

ดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้

 

ภายใตข้อ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 

10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมาย

เหตุขอ้ 6 สําหรับความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัใน

ระหวา่งงวด 

 

นโยบายการกาํหนดราคาท่ีสาํหรับรายการใหม่ท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

มีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา  
สญัญาสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

สญัญาบริการท่ีจอดรถ เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 

รายไดจ้ากการ

ขายและการ

ใหบ้ริการ  

รายไดค้่า 

บริหารงาน  

รายได้

ค่าธรรมเนียม

การจดัการ 

 

รายไดอ่ื้น  รายไดค้่าเช่า 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 

ในการ

บริหาร 

  

ตน้ทุนทาง

การเงิน 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564                    

การร่วมคา้ 776  -  -  5,070  -  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  -  16,314  -  19,023  4,695  -  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563                    

การร่วมคา้ 1,808  -  -  9,766  -  2,928  -  5,847  1,352  - 

บริษทัร่วม -  -  231,364  11,433  19,023  2,848  -  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 391  3,201  -  32,427  -  -  28  237  659  737 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

รายไดจ้ากการ

ขายและการ

ใหบ้ริการ  

รายไดค้่า 

บริหารงาน  เงินปันผลรับ 

 รายได้

ค่าธรรมเนียม

การจดัการ 

 

รายไดอ่ื้น  ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร 

  

ตน้ทุนทาง

การเงิน 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564                    

บริษทัยอ่ย 3,521  50,072  453,040  -  70,473  197,869  2,003  3,645  24,513  29,415 

การร่วมคา้ 53  -  -  -  4,662  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  -  70,585  -  -  4,695  -  -  -  - 

                    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563                    

บริษทัยอ่ย 9,982  16,273  193,482  -  74,930  175,417  4,083  14,985  31,892  20,655 

การร่วมคา้ -  -  -  -  6,401  2,928  -  -  1,352  - 

บริษทัร่วม -  -  39,926  296,620  -  2,848  -  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  2,601  -  -  30,601  -  -  238  473  - 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั        

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน  73,048  85,173  70,810  68,892 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,637  5,088  3,330  3,827 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 77,684  90,261  74,140  72,719 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า 

 รายไดค่้าเช่า 

รับล่วงหนา้ 

 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564              

การร่วมคา้ -  7,079  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  7,913  12,128  -  1,709,427  489,086  1,648,893 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,542  -  -  398,288 

รวม -  14,992  12,128  1,542  1,709,427  489,086  2,047,181 

              

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 จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  

ลูกหน้ีสญัญาเช่า

เงินทุน 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564          

บริษทัยอ่ย 11  232,003  10,951  108  3,229,265 

การร่วมคา้ -  7,095  -  -  - 

บริษทัร่วม -  5,146  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  - 

รวม 11  244,244  10,951  108  3,229,265 

          

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 จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

 2563 2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 2.36  2.36  225,798  66,120  -  291,918 

รวม    225,798  66,120  -  291,918 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

 2563 2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 2.36  2.36   225,798  66,120  -  291,918 

บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั 4.31 4.31  624,997  -  -  624,997 

รวม    850,795  66,120  -  916,915 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

        ผลต่างจากการ 

เปล่ียนแปลงอตัรา 

แลกเปล่ียน 

 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม     30 กนัยายน 

 2563 2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จาํกดั 2.43 - 4.25 2.43 - 4.25  183,200  300  -  -  183,500 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จาํกดั 2.27 - 3.55 -  589,200  -  (589,200)  -  - 

บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์จาํกดั 2.45 - 4.00 2.45 - 4.00  171,073  -  -  -  171,073 

Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00 4.00  312,637  -  -  43,547  356,184 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จาํกดั 2.40 - 5.50  2.40 - 5.50   89,000  1,500  -  -  90,500 

บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จาํกดั 2.32 - 5.50 2.32 - 5.50  28,300  4,600  -  -  32,900 

บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จาํกดั 2.19 - 5.50 2.19 - 5.50  248,100  41,100  -  -  289,200 

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 2.50 - 5.50 2.50 - 5.50  246,600  215,048  (31,200)  -  430,448 

บริษทั เกรซ มี จาํกดั 3.55 3.55  2,000  -  -  -  2,000 

D&J Co., Ltd. 3.50 - 3.55 3.50 - 4.25  44,080  33,570  -  2,893  80,543 

Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 3.55 3.55  4,252  2,604  -  -  6,856 

รวม    1,918,442  298,722  (620,400)  46,440  1,643,204 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

38 

10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

 2563 2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 4.31 4.31  508,332  -  -  508,332 

รวม    508,332  -  -  508,332 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

 2563 2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั 2.19 - 3.22 2.19 - 3.22  1,401,000  275,000  (516,000)  1,160,000 

วิทยาลยัดุสิตธานี 2.75 2.75  200,000  -  -  200,000 

รวม    1,601,000  275,000  (516,000)  1,360,000 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

สัญญาสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาสาธารณูปโภคส่วนกลาง

กับบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จาํกัด เพื่อกาํหนด

รายละเอียดในการก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง การใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมถึงรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคส่วนกลาง สญัญามีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุไวใ้นสญัญา และจะมีผลส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2627 และกาํหนดค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งหมดเป็นจาํนวน 691.63 ลา้นบาท โดยมีการชาํระ

ค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางและเง่ือนไขขอ้ผูกพนัเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ไดรั้บชาํระเงินตามท่ีระบุในสญัญาแลว้เป็นจาํนวนเงิน 172.90 ลา้นบาท 

 

สัญญาบริการท่ีจอดรถ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาบริการท่ีจอดรถกบับริษทั 

สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพื่อกาํหนดรายละเอียดในการ

ก่อสร้างท่ีจอดรถ การใชป้ระโยชน์ท่ีจอดรถ รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีจอดรถ สัญญามีผลบงัคบัตาม

วนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 และกาํหนดค่าบริการท่ีจอดรถทั้งหมดเป็นจาํนวน 

2,003.57 ลา้นบาท โดยมีการชาํระค่าบริการท่ีจอดรถและเง่ือนไขขอ้ผูกพนัเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ไดรั้บชาํระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็นจาํนวนเงิน 480.64 ลา้น

บาท 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกจิการศึกษา  ธุรกจิอาหาร  ธุรกจิอ่ืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 

 รวม 

   วันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,148   1,176   248   280   219   239   157   187   -     -   1,772   1,882 

  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  20   13   4   -   1   -   68   59   (93)  (72)   -     - 

รวมรายได้  1,168   1,189   252   280   220   239   225   246   (93)  (72)   1,772   1,882 

                        

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     251  - 

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                    195  - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                    59  - 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ                     16  231 

กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                     303  4 

กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                     -  127 

รวมรายได้และรายได้อ่ืน                     2,596  2,244 

                        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -   (8)  (33)  (12)  -     4  55  61  -  -  22  45 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 482  462  39  34  52  47  129  80  -  -  702  623 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ (760)  (892)  (53)  (22)  (124)  (50)  373  38  (42)  (37)  (606)  (963) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     (51)        54 

ขาดทุนสําหรับงวด                     (657)  (909) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 
ธุรกจิการศึกษา  ธุรกจิอาหาร  ธุรกจิอ่ืน  รวม 

   วันท่ี 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    

ไทย  297   598   248   280   114   209   157   187   816   1,274 

ต่างประเทศ  851   578   -     -   105   30   -     -   956   608 

รวมรายได้  1,148   1,176   248   280   219   239   157   187   1,772   1,882 

                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  992   1,081   -     6   -     -   134   169   1,126   1,256 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  156   95   248   274   219   239   23   18   646   626 

รวมรายได้  1,148   1,176   248   280   219   239   157   187   1,772   1,882 

                    

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ขาดทุนสําหรับงวดเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐาน)        
ขาดทุนไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (283,985)  (339,102)  (181,179)  (143,750) 

ขาดทุนจากวิทยาลยัดุสิตธานี (17,824)  (3,188)  -  - 

รวม (301,809)  (342,290)  (181,179)  (143,750) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 850,000  850,000  850,000  850,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 850,000  850,000  850,000  850,000 

หัก หุน้ทุนซ้ือคืนโดยบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั (4,715)  (4,715)  -  - 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (ขั้นพืน้ฐาน) 845,285  845,285  850,000  850,000 

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)        

ขาดทุนต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี        (0.34)  (0.40)  (0.21)  (0.17) 

ขาดทุนต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี         (0.02)  -  -  - 

รวม        (0.36)  (0.40)  (0.21)  (0.17) 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สาํหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐาน)        
กาํไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (591,288)  (886,708)  76,164  (46,872) 

กาํไร (ขาดทุน) จากวิทยาลยัดุสิตธานี (12,297)  9,037  -  - 

รวม (603,585)  (877,671)  76,164  (46,872) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้        

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 850,000  850,000  850,000  850,000 

หัก หุน้ทุนซ้ือคืนโดยบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั (4,715)  (4,715)  -  - 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (ขั้นพืน้ฐาน) 845,285  845,285  850,000  850,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (0.70)  (1.05)        0.09  (0.06) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี         (0.01)  0.01  -  - 

รวม       (0.71)  (1.04)         0.09  (0.06) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม    

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

อยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงนิรวม  

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564              

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินลงทุนในตราสารทุน 638,600  -  638,600  604,796  -  33,804  638,600 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 146,940  50,000  196,940  -  196,984  -  196,984 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

   หุน้สามญั 12,039  -  12,039  12,039  -  -  12,039 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 797,579  50,000  847,579         

              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563              

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินลงทุนในตราสารทุน 455,501  -  455,501  421,697  -  33,804  455,501 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 146,845  50,000  196,845  -  196,692  -  196,692 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 602,346  50,000  652,346         



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - สุทธิ  ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564          

หน้ีสินทางการเงิน          

หุน้กู ้ 989,190  -  999,185  -  999,185 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 989,190         

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          

หน้ีสินทางการเงิน          

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

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 999,279         

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  เพิ่มข้ึน  กลบัรายการ  เพิ่มข้ึน  กลบัรายการ 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 5 17,895  (62)  8,446  - 

ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืน ๆ 5 2,424  (1,902)  -  (1,271) 

ลูกหน้ีอ่ืน 5 3,897  (6,784)  1,272  - 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

14.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564    

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

- โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค (1) 11,205,605  - 

- โครงการอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 698  698 

- โครงการอาศยั สาทร 79,789  79,789 

- อ่ืน ๆ 96,802  22,619 

รวม 11,382,894  103,106 

 
(1) เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง 

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยมีมูลค่างานรวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 9,740.06 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมี

หนา้ท่ีตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้ก่อนการดาํเนินงานในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่างาน ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยจะหกัเงินล่วงหนา้ดงักล่าวคืนในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่างานท่ีทาํไดใ้น

แต่ละงวดจนครบจาํนวนเงินล่วงหนา้ท่ีไดจ่้ายไป ทั้งน้ีมูลค่าสัญญาดงักล่าวรวมเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์คแลว้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ่้ายชาํระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็นจาํนวนเงิน 

40.34 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

14.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564    

ภายในหน่ึงปี 48,838  27,033 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 56,819  45,680 

รวม 105,657  72,713 

 

14.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 15,860  9,098 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารจาํนวน 2.56 ลา้นบาท โดยมีเงินฝาก

ธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนั 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

14.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ภาระผูกพนัตามสัญญาของกลุ่มบริษทั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัใน

ระหวา่งงวดเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตให้เช่ือมต่อโครงการ 

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค กบัสถานีสีลม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี รฟม. อนุญาตใหเ้ปิดใชท้าง

เช่ือมต่อดงักล่าว 

 

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เช่ือมต่อคร้ังแรกจาํนวน 21.17 ลา้นบาท ให้แก่ รฟม. แลว้

ในเดือนกรกฎาคม 2564 และกาํหนดใหช้าํระค่าตอบแทนการอนุญาตใหเ้ช่ือมต่องวดท่ี 2 ถึง 15 เป็นรายปี คิด

เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 168.99 ลา้นบาท โดยมีอตัราค่าตอบแทน และเง่ือนไขขอ้ผกูพนัเป็นไปตามท่ีกาํหนดใน

ใบอนุญาต 

 

ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินจาํนวน 15.49 ลา้นบาท ให้แก่ รฟม. เพื่อเป็นหลกัประกนัการดาํเนินงานก่อสร้าง 

และ 15.49 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตดงักล่าว 

 

15 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้และเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและเร่ืองอื่นๆ ของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญัในระหว่างงวด ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับ

ปี 2563 
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