
 

 

 
 
 
 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ              
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล              
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2565 
 
 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,471,427            1,210,326            171,995               160,633               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 4 196,404               197,346               -                           -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3, 8 474,284               437,811               427,641               392,024               
สินคา้คงเหลือ 62,979                 64,645                 7,049                   8,082                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 3,000                   3,000                   1,688,933            1,664,929            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 16,649                 16,710                 -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 229,667               272,808               92,750                 100,089               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -                           -                           55,000                 55,000                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,454,410 2,202,646 2,443,368 2,380,757

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 37,919                 610,255               -                           -                           
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 8 -                           -                           3,324,711            3,276,988            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,597,037            1,631,367            1,660,753            1,668,103            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           2,442,665            2,442,665            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 221,414               220,054               151,144               151,144               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 308,093               291,947               933,090               916,944               
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,151,992            1,151,992            1,040,000            1,040,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 6,133,273            5,785,319            880,473               894,628               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 679,720               745,171               -                           -                           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 8,950,525            9,071,420            1,585,248            1,614,958            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 827,108               852,599               123,969               128,303               
ค่าความนิยม 651,890               651,890               -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 218,004               161,125               -                           -                           
เงินมดัจาํ 147,660               147,660               100,110               100,110               
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 80,008                 80,008                 25,505                 25,505                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 174,920               180,642               12,767                 12,767                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,179,563 21,581,449 12,280,435 12,272,115

รวมสินทรัพย์ 23,633,973 23,784,095 14,723,803 14,652,872

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                    
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,035,521            1,280,737            980,000               1,252,000            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                           -                           1,760,000            1,360,000            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 10,290                 10,290                 -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 8 1,183,463            1,120,696            175,584               218,506               
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 36,801                 47,030                 -                           -                           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,260,055            1,315,419            1,061,662            1,081,545            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 255,516               252,413               58,070                 61,671                 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 8 25,433                 25,433                 -                           -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 116,270               34,408                 -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 85,315                 94,540                 21,952                 23,893                 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,008,664 4,180,966 4,057,268 3,997,615

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,374,889            1,366,409            1,186,835            1,175,202            
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 508,332               508,332               -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 19,126                 20,433                 -                           -                           
หุน้กู้ 1,982,090            1,979,090            1,982,090            1,979,090            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8 7,441,995            7,517,377            3,592,426            3,555,889            
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 8 450,969               457,241               -                           -                           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 300,829               330,949               199,786               200,675               
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 197,612               196,006               99,709                 98,323                 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 8 2,462,953            2,356,163            -                           -                           
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 1,009,085            859,778               -                           -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 131,967               116,644               -                           584                      
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,879,847 15,708,422 7,060,846 7,009,763

รวมหนี้สิน 19,888,511 19,889,388 11,118,114 11,007,378

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น
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
กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 464,896 464,896 -                           -                           
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 15,740 15,740 -                           -                           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 314,173 442,838 1,010,739 1,050,544
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (210,878) (216,602) -                           -                           
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,164,556 3,287,497 3,605,689 3,645,494
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 580,906 607,210 -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,745,462 3,894,707 3,605,689 3,645,494

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,633,973 23,784,095 14,723,803 14,652,872

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8 857,436               640,840               85,626                 46,277                 
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 8 (457,776)              (345,633)              (52,085)                (45,600)                
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (160,667)              (162,886)              (37,622)                (43,912)                
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (618,443)              (508,519)              (89,707)                (89,512)                
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 238,993               132,321               (4,081)                  (43,235)                

รายไดค่้าบริหารงาน 8 43,375                 47,037                 41,906                 24,370                 
ดอกเบ้ียรับ 8 2,156                   2,638                   71,155                 66,140                 
เงินปันผลรับ 8                          - -                           45,768                 45,768                 
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 8 6,271                   6,271                   -                           -                           
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 130,810               251,424               130,000               250,121               
กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื่น 4 32,471                 277,967               -                           -                           
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 4,449                   16,314                 -                           -                           
รายไดอ้ื่น 8 35,230                 64,944                 37,486                 47,245                 
รวมรายได้ 254,762               666,595               326,315               433,644               

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้าย 493,755               798,916               322,234               390,409               

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8 (66,243)                (44,713)                (35,671)                (25,265)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 (365,134)              (375,719)              (181,714)              (160,641)              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (71,019)                (70,584)                (30,844)                (28,728)                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า                        -  (105,635)                                       - (56,771)                
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื่น 4 (32,970)                -                           -                           -                           
รวมค่าใช้จ่าย (535,366)              (596,651)              (248,229)              (271,405)              

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (41,611)                202,265               74,005                 119,004               
ตน้ทุนทางการเงิน 8 (122,963)              (109,196)              (114,698)              (96,603)                
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 17,095                 3,826                   -                           -                           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (147,479)              96,895                 (40,693)                22,401                 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,859                   (41,866)                888                      11,856                 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (145,620)              55,029                 (39,805)                34,257                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (128,665)              73,786                 (39,805)                34,257                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (16,955)                (18,757)                -                           -                           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (145,620)              55,029                 (39,805)                34,257                 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 10
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.15)                    0.09                     (0.05)                    0.04                     

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564
(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (145,620)              55,029                 (39,805)                34,257                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,228)                  (9,965)                  -                           -                           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (1,397)                  31,459                 -                           -                           
รวมรายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,625)                  21,494                 -                           -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (149,245)              76,523                 (39,805)                34,257                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (122,941)              94,195                 (39,805)                34,257                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (26,304)                (17,672)                -                           -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (149,245)              76,523                 (39,805)                34,257                 

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

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

ผลต่าง ส่วนแบ่ง
ของอตัรา กาํไร (ขาดทุน)
แลกเปลี่ยน เบ็ดเสร็จอื่น รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน จากการ ของบริษทัร่วม องค์ประกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ หุ้นทุน มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสํารอง วิทยาลยั สํารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ที่ใชว้ิธี ของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ
ชาํระแลว้ ซื้อคืน สามญั ซื้อคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุ้นทุนซื้อคืน จดัสรร งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 850,000         (15,740)          1,643,000      18,365           85,000           463,086         15,740           1,358,343      (154,143)        (21,110)          (175,253)        4,242,541      699,082         4,941,623      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    73,786           -                    -                    -                    73,786           (18,757)          55,029           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (11,050)          31,459           20,409           20,409           1,085             21,494           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    73,786           (11,050)          31,459           20,409           94,195           (17,672)          76,523           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 850,000         (15,740)          1,643,000      18,365           85,000           463,086         15,740           1,432,129      (165,193)        10,349           (154,844)        4,336,736      681,410         5,018,146      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 850,000         (15,740)          1,643,000      18,365           85,000           464,896         15,740           442,838         (223,701)        7,099             (216,602)        3,287,497      607,210         3,894,707      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ขาดทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (128,665)        -                    -                    -                    (128,665)        (16,955)          (145,620)        
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7,121             (1,397)            5,724             5,724             (9,349)           (3,625)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (128,665)        7,121             (1,397)            5,724             (122,941)        (26,304)          (149,245)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 850,000         (15,740)          1,643,000      18,365           85,000           464,896         15,740           314,173         (216,580)        5,702             (210,878)        3,164,556      580,906         3,745,462      

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนของ
ชาํระแลว้ สามญั ซื้อคืน กฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 850,000              1,643,000           16,950                85,000                1,177,793           3,772,743           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                         -                         -                         -                         34,257                34,257                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         -                         -                         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         34,257                34,257                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 850,000              1,643,000           16,950                85,000                1,212,050           3,807,000           

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 850,000              1,643,000           16,950                85,000                1,050,544           3,645,494           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ขาดทุน -                         -                         -                         -                         (39,805)              (39,805)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         -                         -                         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         (39,805)              (39,805)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 850,000              1,643,000           16,950                85,000                1,010,739           3,605,689           

กาํไรสะสม

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (145,620)              55,029                 (39,805)                34,257                 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดจ้ากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 8 (6,271)                  (6,271)                  -                           -                           
ดอกเบ้ียรับ 8 (2,156)                  (2,638)                  (71,155)                (66,140)                
เงินปันผลรับ 8 -                           -                           (45,768)                (45,768)                
กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื่น 4 (32,471)                (277,967)              -                           -                           
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน 3 (6,255)                  5,989                   (4,408)                  3,594                   
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 6 94,775                 108,933               29,842                 36,965                 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 105,482               103,258               34,210                 34,059                 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 31,429                 21,279                 4,414                   1,616                   
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุน้กู ้ 3,000                   257                      3,000                   257                      
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,421                   5,762                   4,424                   2,966                   
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (17,095)                (3,826)                  -                           -                           
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (130,810)              (251,424)              (130,000)              (250,121)              
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอื่น 4 32,970                 -                           -                           -                           
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (51)                       54                        (51)                       (19)                       
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           127                      -                           35                        
ขาดทุนจากการเลิกบริษทัย่อย -                           -                           -                           280                      
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 (4,449)                  (16,314)                -                           -                           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                           105,635               -                           56,771                 
ตน้ทุนทางการเงิน 122,963               109,196               114,698               96,603                 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,859)                  41,866                 (888)                     (11,856)                

51,003                 (1,055)                  (101,487)              (106,501)              
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (21,707)                (38,030)                (33,055)                17,831                 
สินคา้คงเหลือ 1,666                   3,004                   1,033                   941                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 43,141                 9,657                   7,339                   3,747                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 5,722                   (1,734)                  -                           (328)                     

(พันบาท)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนีสิ้นดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 60,499                 (48,538)                (42,922)                (47,457)                
รายไดรั้บล่วงหนา้ 106,790               93,458                 -                           -                           
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 149,307               194,393               -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (9,225)                  16,902                 (1,941)                  5,299                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 15,323                 (12,619)                (584)                     (6,191)                  
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5,815)                  (7,656)                  (3,038)                  (6,834)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 396,704               207,782               (174,655)              (139,493)              
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (10,402)                (8,408)                  11,218                 (5,867)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 386,302               199,374               (163,437)              (145,360)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,153                   138                      14,059                 26,314                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื่น 4 572,780               -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยท์างการเงินอื่น -                           (1,123)                  -                           -                           
เงินสดจ่ายเพื่อเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 8 -                           -                           (27,510)                (103,928)              
เงินสดจ่ายเพื่อเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 8 (16,146)                (16,530)                (16,146)                (16,530)                
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 8 -                           -                           3,506                   450,000               
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 45,768                 45,768                 45,768                 45,768                 
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัย่อย -                           -                           -                           4,920                   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 137,350               259,581               137,350               259,581               
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (4,959)                  -                           (4,959)                  
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           (62,159)                -                           -                           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 111                      142                      111                      19                        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (323,072)              (367,463)              (15,747)                (40,595)                
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น (12,540)                -                           (81)                       -                           
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 (7,524)                  (9,743)                  (4,500)                  (4,125)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 397,880               (156,348)              136,810               616,465               

บริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 826,330               682,000               780,000               682,000               
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,071,546)           (1,062,000)           (1,052,000)           (1,062,000)           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 8 -                           -                           400,000               -                           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั -                           -                           -                           (66,000)                
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (113,887)              (108,268)              (14,860)                (14,546)                
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,094                   94,994                 -                           58,000                 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (49,286)                (13,611)                (8,250)                  (8,250)                  
ดอกเบ้ียจ่าย (123,510)              (123,116)              (66,901)                (63,358)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (530,805)              (530,001)              37,989                 (474,154)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ
กอ่นผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 253,377               (486,975)              11,362                 (3,049)                  

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 7,724                   7,557                   -                           -                           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 261,101               (479,418)              11,362                 (3,049)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,210,326            1,420,461            160,633               129,101               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 1,471,427            941,043               171,995               126,052               

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 5,953                   10,516                 412                      161                      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนสินทรัพย์ 14,286                 14,286                 -                           -                           
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์ 47,723                 45,022                 -                           -                           
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน -                           -                           47,723                 45,022                 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
4 สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
8 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและเร่ืองอ่ืนๆ 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 
1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล  

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลใหร้ายไดมี้จ านวนลดลงอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 146 ลา้นบาท และจ านวน 40 ลา้นบาท 
ตามล าดบั กลุ่มบริษทัใชน้โยบายบริหารจดัการทางการเงินและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงเพื่อรักษาสภาพคล่อง 
โดยด าเนินการทางดา้นการเงินอยา่งระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งเขม้งวด การลด
สัดส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ี เช่น การปรับโครงสร้างองคก์รเพื่อใหค่้าใชจ่้ายเงินเดือนโดยรวมลดลง การลด
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษา และ ค่าใชจ่้ายในการจดัการทัว่ไป การเจรจาเล่ือนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัได้
ปรับโครงสร้างองคก์รใหต้อบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ ้ าซอ้นของ
งาน ตลอดจนลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในระยะยาว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้รับแผนการลงทุนโดยชะลอการ
ลงทุนใหม่ๆ ออกไป และการลดงบลงทุน (CAPEX) 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 
 

ส าหรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2565 นั้น เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 รายไดธุ้รกิจโรงแรมเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัจากจ านวนนกัท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ี
เดินทางมากข้ึนจากการผอ่นคลายมาตรการเดินทางระหวา่งประเทศ และมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวและการเปิด
ประเทศไทย โดยรายไดธุ้รกิจโรงแรมลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2564 เน่ืองจากผลกระทบของ Covid-
19 สายพนัธุ์โอมิครอนท่ีแพร่ระบาดมากข้ึนในไตรมาส 1 ปี 2565 
 
ทั้งน้ีในส่วนของการด าเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศ กลุ่มบริษทัยงัคงเดินหนา้ด าเนินตามกลยทุธ์หลกัระยะยาวทั้ง
สามดา้น คือ การรักษาสมดุล การสร้างความเติบโต และการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

  

(1)    แผนระยะสั้น คือ การปรับรูปแบบการขายห้องพกัโดยเน้นแนวคิด Work from Anywhere ดว้ยการออกบตัร
ก านัลราคาพิเศษรูปแบบรายวนั หรือระยะยาว และให้ความส าคญักบัการหารายไดเ้พิ่มเติมจาก Non-Room 
Revenue เช่น การน าเสนออาหารเมนูพิเศษท่ีปกติไม่ไดข้ายเป็นเมนูประจ า ตลอดจนปรับเปล่ียนเมนูไปตาม
ฤดูกาล ควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการ delivery     

 
(2)    แผนระยะกลาง คือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผา่นอาหารและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปรับปรุงหอ้งอาหาร 

การจดัเทศกาลอาหารร่วมกบัเชฟท่ีมีช่ือเสียง (Chef Collaboration) และการจดักิจกรรมร่วมกบัพาร์ทเนอร์ ทั้ง
ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม และกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติ เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้มาใช้
บริการท่ีโรงแรมมากข้ึน เช่น งานเทศกาลอาหาร Feast by the beach ท่ีโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และกิจกรรม 
Simply Amazing ท่ีมีกิจกรรม surfing ท่ีโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเกต็ 

 

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

 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 
 

ทางดา้นธุรกิจการศึกษาของกลุ่มบริษทั ในไตรมาส 1 ปี 2565 วิทยาลยัดุสิตธานียงัคงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เป็นหลกั โดยมีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึนทั้งในหลกัสูตรปกติและหลกัสูตรระยะสั้นจากการปรับแผนการ
ตลาดท่ีน่าสนใจทั้งศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  ส่วนโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต ไดก้ลบัมาใหบ้ริการตามปกติหลงัจากปิดใหบ้ริการชัว่คราวตามค าสัง่ของภาครัฐในเดือนมกราคม 2564   
 
ส าหรับธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษทั ในไตรมาส 1 ปี 2565 ธุรกิจใหบ้ริการจดัการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามส่งผลให้รายได้
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการ
จัดการอาหารแก่โรงเ รียนนานาชาติในไตรมาส  1 ปี  2565 เพิ่ม ข้ึนมากเ น่ืองจากในไตรมาส  4 ปี  2564 
สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยและเวียดนามไดถู้กปิดชัว่คราวตามค าสัง่ของภาครัฐจนถึงปลายไตรมาส 
 
ส าหรับธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการดุสิตเซ็นทรัล
พาร์คในส่วนของการขาดแคลนวตัถุดิบและการขาดแคลนแรงงาน แต่โดยรวมยงัคงคืบหน้าต่อเน่ืองเป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้และไดด้ าเนินการขายอาคารท่ีพกัอาศยัระดบั อลัตราลกัชวัรี ดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์ค
ไซดอ์ยา่งเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นตน้มา ส่วนการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั 
ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด ์ดุสิต ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 โดยการก่อสร้างชะลอออกไปช่วงหน่ึง ปัจจุบนัได้
กลบัมาด าเนินการก่อสร้างตามปกติ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถบริหารกระแสเงินสด เพื่อจ่ายช าระหน้ีสิน
หมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึงการปรับพอร์ตทรัพยสิ์นและการลงทุนเพื่อ
รับรู้ก าไร (Asset Optimization) เพื่อให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัและในระยะยาว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินสดและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 1,668 ลา้นบาท และ 172 ลา้นบาท ตามล าดบั มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 2,505 ลา้นบาท และ 2,360 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัไดรั้บการอนุมติัเงินกูโ้ครงการ
จากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 1,418 ลา้นบาทโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระมาณ 199 ลา้นบาท 
 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ี
จึงไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู่ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์
ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  231,946  219,490  7,990  11,953 
ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและ         
   ค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  85,942  71,602  198,435  159,168 
         
ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ  60,507  74,363  118,508  133,187 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

(33,510)  (38,753)  (24,108)  (29,323) 
  26,997  35,610  94,400  103,864 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั เวิลด ์อินเตอร์เทรด        
   คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   40,879  40,879  40,879  40,879 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

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

         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  12,828  11,823  106,511  97,139 
รายไดค้า้งรับ  -  -  14,793  3,172 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้  28,284  20,777  5,426  16,644 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับค่าหอ้งพกั  85,140  76,632  -  - 
เงินมดัจ า  3,147  1,877  86  84 
รวม  474,284  437,811  427,641  392,024 
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3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 143,971  137,174  8,330  7,321 
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 72,711  68,997  276  4,632 
    3 - 6 เดือน 11,481  6,512  -  - 
    6 - 12 เดือน 3,554  6,358  -  - 
    มากกวา่ 12 เดือน 30,965  28,454  822  1,443 
รวม 262,682  247,495  9,428  13,396 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (30,736)  (28,005)  (1,438)  (1,443) 
สุทธิ 231,946  219,490  7,990  11,953 

 

ลูกหน้ีการค้า 
- ค่าบริหารและค่าบริการอื่น ๆ 

 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 20,549  21,011  19,114  28,395 
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,119  7,891  63,749   50,617 
    3 - 6 เดือน 22,531  19,990  39,217  31,464 
    6 - 12 เดือน 25,979  22,265  52,953  32,334 
    มากกวา่ 12 เดือน 21,584  25,009  32,696  24,840 
รวม 106,762  96,166  207,729  167,650 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (20,820)  (24,564)  (9,294)  (8,482) 
สุทธิ 85,942  71,602  198,435  159,168 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
- เพิ่มข้ึน 15,711  19,119  3,116  3,594 
- กลบัรายการ (21,966)  (13,130)  (7,524)  - 

 
4 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบการเงินรวม 
ตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

  
ขาย 

ปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

 (พันบาท) 
2565        
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน       
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย        
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 147,144  -  (942)  146,202 
รวม 147,144  -  (942)  146,202 

        
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย         
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 565,891  (599,054)  33,163  - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีวดัมูลค่า        
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 7,912  (6,696)  250  1,466 
รวม 573,803  (605,750)  33,413  1,466 

 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัย่อยไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 572.78 ล้านบาท และบนัทึกขาดทุนจากการขาย
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ  านวน 
32.97 ลา้นบาท 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคญั 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  

งบการเงิน 
รวม  

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ  
  (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
การขายเงินลงทุนในบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(1)  6,540  7,350 

 
(1) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2565 บริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั

บางส่วนจ านวน 73,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงิน 137.35 ลา้นบาท 
และบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ จ านวน 
130.81 ลา้นบาท และ 130.00 ลา้นบาท ตามล าดบั และกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการท่ียงัไม่
รับรู้เป็นรายไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีลดลงจ านวน 4.45 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทับนัทึกตดัรายการรายไดท่ี้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนเงิน 
44.50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 48.95 ล้านบาท) ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว มียอดคงเหลือ
สุทธิ 23.81 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 26.82 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  5,785,319  894,628 
เพิ่มข้ึน  450,634  15,747 
โอน  (101)  - 
จ าหน่าย  (60)  (60) 
ค่าเส่ือมราคา  (94,775)  (29,842) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  (7,744)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  6,133,273  880,473 
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7 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  
งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  9,071,420  1,614,958 

  เพิ่มข้ึน  7,524  4,500 
ค่าเส่ือมราคา  (119,768)  (34,210) 
  ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  (8,651)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  8,950,525  1,585,248 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สญัญาเช่าระยะยาวของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มีสาระส าคญั ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 14 สญัญาเช่า 

 
8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 5 ส าหรับความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั
ในระหวา่งงวด 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ใหบ้ริการ  

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การจดัการ 

 

รายไดอ้ื่น  รายไดค่้าเช่า 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 
และการ
ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

 
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565                
การร่วมคา้ -  -  2,118  -  -  -  501  - 
บริษทัร่วม -  4,449  3,778  6,271  1,755  4,665  -  - 
                
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564                
การร่วมคา้ 601  -  2,090  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  16,314  -  6,271  1,386  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  -  -  -  243 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ใหบ้ริการ  

รายไดค่้า 
บริหารงาน  เงินปันผลรับ 

 

รายไดอ้ื่น  ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 
และการ
ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการ
บริหาร 

  
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565                  
บริษทัยอ่ย 2,067  35,034  -  23,424  70,036  590  2,086  8,167  12,778 
การร่วมคา้ -  -  -  2,118  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  45,768  -  1,755  -  -  -  - 
                  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564                  
บริษทัยอ่ย 917  19,089  -  25,528  64,713  1,081  1,167  8,475  11,108 
การร่วมคา้ 28  -  -  2,090  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  45,768  -  1,386  -  -  -  - 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั        
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 27,067  24,089  26,697  22,712 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,546  1,546  1,110  1,110 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 28,613  25,635  27,807  23,822 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8         บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  
หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 

 รายไดค่้าเช่า 
รับล่วงหนา้ 

 รายไดรั้บ
ล่วงหนา้ 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565            
การร่วมคา้ 912  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม 11,565  36,493  -  1,612,092  476,402  1,968,304 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,542  -  -  494,649 
รวม 12,477  36,493  1,542  1,612,092  476,402  2,462,953 

            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564            
การร่วมคา้ 1,300  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม 9,658  33,771  -  1,666,163  482,674  1,924,658 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,542  -  -  431,505 
รวม 10,958  33,771  1,542  1,666,163  482,674  2,356,163 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8         บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีอ่ืน  
ลูกหน้ีสญัญา
เช่าเงินทุน 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565      
บริษทัยอ่ย 336,037  12,495  3,324,711 
การร่วมคา้ 8,416  -  - 
บริษทัร่วม 8,634  -  - 
รวม 353,087  12,495  3,324,711 

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      

บริษทัยอ่ย 302,977  11,564  3,276,988 
การร่วมคา้ 8,843  -  - 
บริษทัร่วม 6,879  -  - 
รวม 318,699  11,564  3,276,988 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 2.36  2.36  291,947  16,146  -  308,093 
รวม    291,947  16,146  -  308,093 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 2.36  2.36   291,947  16,146  -  308,093 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 4.31 4.31  624,997  -  -  624,997 
รวม    916,944  16,146  -  933,090 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั เดอะคุก๊ก้ิง แคปิตอลแบงคอก จ ากดั 4.25 4.25  3,000  -  -  3,000 
รวม    3,000  -  -  3,000 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        ผลต่างจากการ 

เปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียน 

 
 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม     31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง 2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั 2.43 - 4.25 2.43 - 4.25  183,500  100  -  -  183,600 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 2.45 - 4.00 2.45 - 4.00  171,073  -  (3,506)  -  167,567 
Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00 4.00  349,092  -  -  (1,129)  347,963 
บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั 2.40 - 5.50  2.40 - 5.50   92,000  1,500  -  -  93,500 
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั 2.32 - 5.50 2.32 - 5.50  32,900  350  -  -  33,250 
บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จ ากดั 2.19 - 5.50 2.19 - 5.50  289,200  -  -  -  289,200 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 2.50 - 5.50 2.50 - 5.50  461,348  28,700  -  -  490,048 
บริษทั เกรซ มี จ ากดั 3.55 3.55  2,000  -  -  -  2,000 
D&J Co., Ltd. 3.50 - 4.25 3.50 - 4.25  76,161  2,030  -  (4,816)  73,375 
Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 3.55 3.55  7,655  775  -  -  8,430 
รวม    1,664,929  33,455  (3,506)  (5,945)  1,688,933 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 4.31 4.31  508,332  -  -  508,332 
รวม    508,332  -  -  508,332 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 2.19 - 4.75 2.19 - 4.75  1,160,000  -  -  1,160,000 
วิทยาลยัดุสิตธานี 2.75 2.75  200,000  -  -  200,000 
บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จ ากดั - 4.25  -  400,000  -  400,000 

รวม    1,360,000  400,000  -  1,760,000 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
สัญญาเช่าส่ิงปลกูสร้าง 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั 
สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั เพื่อด าเนินกิจการคา้ปลีกและศูนยก์ารคา้ มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2567 และก าหนดค่าเช่าทั้งหมดเป็นจ านวน 3,880 ลา้นบาท โดยมีการช าระค่าเช่าและเง่ือนไขขอ้ผูกพนัเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสัญญา นอกจากน้ี สัญญาเช่าดงักล่าวก าหนดให้สิทธิต่ออายุสัญญาออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2627 โดยผูเ้ช่าจะตอ้งช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัการต่ออายุ จ  านวน 433.90 ลา้นบาท ณ วนัท่ีไดมี้การส่งมอบ
ทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เงินมดัจ าดงักล่าวเป็นค่าเช่าทั้งหมดในช่วงการต่ออายุการเช่า ทั้งน้ี ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ไดรั้บช าระเงินตามท่ีระบุในสญัญาแลว้เป็นจ านวนเงิน 1,655.01 ลา้นบาท  
 
สัญญาสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาสาธารณูปโภคส่วนกลาง
กับบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด เพื่อก าหนด
รายละเอียดในการก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง การใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมถึงรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคส่วนกลาง สัญญามีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2627 และก าหนดค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งหมดเป็นจ านวน 691.63 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการช าระค่าบริการสาธารณูปโภค
ส่วนกลางเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธาณูปโภคส่วนกลางเพิ่มเติมจากค่าบริการท่ีปรึกษา (soft cost) ของโครงการอีก
จ านวน 15.25 ลา้นบาท โดยมีการช าระค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางและเง่ือนไขขอ้ผกูพนัเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ได้รับช าระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแล้วเป็น
จ านวนเงิน 176.50 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
สัญญาบริการท่ีจอดรถ 
 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาบริการท่ีจอดรถกบับริษทั 
สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั และบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เพื่อก าหนดรายละเอียดในการ
ก่อสร้างท่ีจอดรถ การใชป้ระโยชน์ท่ีจอดรถ รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีจอดรถ สัญญามีผลบงัคบัตาม
วนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 และก าหนดค่าบริการท่ีจอดรถทั้งหมดเป็นจ านวน 
2,003.57 ลา้นบาท โดยมีการช าระค่าบริการท่ีจอดรถและเง่ือนไขขอ้ผูกพนัเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ไดรั้บช าระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็นจ านวนเงิน 631.44 
ลา้นบาท 
 
สัญญาท่ีปรึกษาทางเทคนิค (ส าหรับโรงแรม) 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดล้งนามในสัญญาท่ีปรึกษาทางเทคนิค (ส าหรับโรงแรม) กบับริษทั วิมานสุริยา 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ โดย
ก าหนดค่าบริการทางเทคนิคตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.66 ลา้นบาท)
สัญญาดงักล่าวจะมีผลส้ินสุดในวนัท่ีโรงแรมดงักล่าวจะเปิดใหบ้ริการ ซ่ึงตามสัญญาน้ีก าหนดไวใ้นเดือนกรกฎาคม
2566 โดยบริษทัจะไดรั้บช าระค่าบริการและเง่ือนไขขอ้ผกูพนัเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ธุรกจิโรงแรมและ
รับจ้างบริหารโรงแรม 

 
ธุรกจิการศึกษา 

 
ธุรกจิอาหาร 

 ธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

 
ธุรกจิอ่ืน 

 ตัดรายการ  
รวม      ระหว่างกนั  

   วันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  634   437   129   113   142   159  134  267   73   331    -     -  1,112   1,307 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  6   6   1   -   2   -   -  -   23    18    (32)  (24)   -     - 
รวมรายได้  640   443   130   113   144   159   134  267  96    349    (32)  (24)  1,112  1,307 

                            

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  -      -      (1)   (7)   (1)   -      (2)   (11)   21    22    -      -    17    4  
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  156    163    14    11    18    17    12    12    32    30    -      -    232    233  
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน   

(59) 
  

 (335) 
  

 20  
  

 12  
  

 (19) 
  

 (13) 
  

 102 
  

 236 
 

(153) 
  

 210  
  

 (39) 
  

 (13) 
  

 (148) 
  

 97       หกัภาษีเงินได ้
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                          2    (42) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด                         (146)   55  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง
บริหารโรงแรม 

ธุรกจิการศึกษา 
 

ธุรกจิอาหาร 
 ธุรกจิพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ 

 
ธุรกจิอ่ืน 

 ตัดรายการ  
รวม     ระหว่างกนั  

   วันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้                            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                            

ไทย  249   68   129   113   103   96  134  267   72   331  -  -  687   875 

ต่างประเทศ  385   369   -     -   39   63  -  -   1   -  -  -   425   432 

รวมรายได้  634   437   129   113   142   159  134  267   73   331  -  -  1,112   1,307 

                            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  582   380   -     -   -     -  134  267   58    325   -  -   774   972 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  52   57   129   113   142   159  -  -   15    6   -  -   338   335 

รวมรายได้  634   437   129   113   142   159  134  267   73    331   -  -   1,112   1,307 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

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

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐาน)        
ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (150,707)  50,701  (39,805)  34,257 
ก าไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี 22,042  23,085  -  - 
รวม (128,665)  73,786  (39,805)  34,257 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 850,000  850,000  850,000  850,000 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 850,000  850,000  850,000  850,000 

หัก หุน้ทุนซ้ือคืนโดยบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั (4,715)  (4,715)  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (ขั้นพืน้ฐาน) 845,285  845,285  850,000  850,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (0.18)  0.06  (0.05)  0.04 
ก าไรต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี 0.03  0.03  -  - 
รวม (0.15)  0.09  (0.05)   0.04 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบการเงินรวม  

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินลงทุนในตราสารทุน 33,804  -  33,804  -  -  33,804  33,804 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 146,202  50,000  196,202  -  196,258  -  196,258 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
   หุน้สามญั 1,466  -  1,466  1,466  -  -  1,466 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 181,472  50,000  231,472         

              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินลงทุนในตราสารทุน 599,695  -  599,695  565,891  -  33,804  599,695 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 147,130  50,000  197,130  -  197,204  -  197,204 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
   หุน้สามญั 7,913 

 
- 

 
7,913 

 
7,913 

 
- 

 
- 

 
7,913 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 754,738  50,000  804,738         



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ  ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565          

หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กู ้ 1,982,090  -  2,002,644  -  2,002,644 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 1,982,090         

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564          

หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กู ้ 1,979,090  -  2,001,246  -  2,001,246 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 1,979,090         

 
12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
12.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงิน  งบการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
- โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค(1) 10,611,934  - 
- โครงการอาศยั สาทร 39,762  39,762 
- อ่ืน ๆ 23,523  22,618 
รวม 10,675,219  62,380 

 
 
 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(1) เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2564 บริษทั วิมานสุริยา จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง 
โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยมีมูลค่างานรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9,740.06 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมี
หนา้ท่ีตอ้งช าระเงินล่วงหนา้ก่อนการด าเนินงานในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่างาน ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยจะหกัเงินล่วงหนา้ดงักล่าวคืนในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่างานท่ีท าไดใ้น
แต่ละงวดจนครบจ านวนเงินล่วงหนา้ท่ีไดจ่้ายไป ทั้งน้ีมูลค่าสัญญาดงักล่าวรวมเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์คแลว้ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ่้ายช าระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็นจ านวนเงิน 
40.34 ลา้นบาท 

 
12.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 
 

 งบการเงิน  งบการเงิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 82,590  62,915 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 84,445  82,391 
รวม 167,035  145,306 

 
12.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 

 งบการเงิน  งบการเงิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 15,236  9,098 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารจ านวน 2.40 ลา้นบาท โดยมีเงินฝาก
ธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนั 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ภาระผูกพนัตามสัญญาของกลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั
ในระหว่างงวด ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากที่แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขอ้ 32.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 
13 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้และเร่ืองอ่ืนๆ 

 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 นิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทั และกรุงเทพมหานครต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพื่อใหบ้ริษทัร้ือถอนนัง่ร้าน หมอ้แปลง และเสาไฟฟ้า ในโครงการก่อสร้างโรงแรมแห่งหน่ึงของบริษทั 
และเรียกค่าเสียหายจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ขณะน้ีผูบ้ริหารของบริษทัอยูใ่นระหวา่งการรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางต่อสู้คดีร่วมกบัทนายความของบริษทั จึงเป็นการเร็วเกินไปท่ีจะสามารถ
วิเคราะห์และประเมินผลหรือโอกาสในการชนะหรือแพค้ดีได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัจึงยงัมิไดมี้การตั้ง
ส ารองค่าเสียหายดงักล่าวในงบการเงิน 
 
นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและเร่ืองอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทั ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหว่างงวด ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และขอ้ 34 เร่ืองอ่ืนๆ 
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