
 

 

 

 

 

 

บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2565 

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแ ส ด ง การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 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 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจหลายแห่ง 

และอยูร่ะหวา่งการจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการ

ซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้และการปันส่วนของราคาซ้ือ เป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการ

ปรับปรุง ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4795 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 สิงหาคม 2565 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,295,883            1,210,326            107,295               160,633               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 5 144,146               197,346               -                           -                           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 4, 10 468,063               437,811               491,521               392,024               

สินคา้คงเหลือ 97,569                 64,645                 8,218                   8,082                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 3,000                   3,000                   2,038,333            1,664,929            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการอื�น 17,649                 16,710                 -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 284,390               272,808               95,673                 100,089               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 6 -                           -                           -                           55,000                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,310,700 2,202,646 2,741,040 2,380,757

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 5 37,171                 610,255               -                           -                           

ลูกหนี�สญัญาเช่าเงินทุน 10 -                           -                           3,372,434            3,276,988            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,632,562            1,631,367            1,660,753            1,668,103            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           2,902,150            2,442,665            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 226,679               220,054               158,960               151,144               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 332,094               291,947               1,061,258            916,944               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,151,992            1,151,992            1,040,000            1,040,000            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 6,563,550            5,785,319            860,371               894,628               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 648,474               745,171               -                           -                           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 8,975,545            9,071,420            1,551,120            1,614,958            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 821,016               852,599               121,002               128,303               

ค่าความนิยม 3 1,062,347            651,890               -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 242,017               161,125               -                           -                           

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

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 80,008                 80,008                 25,505                 25,505                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 174,511               180,642               12,767                 12,767                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,095,626 21,581,449 12,866,430 12,272,115

รวมสินทรัพย์ 24,406,326 23,784,095 15,607,470 14,652,872

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,748,544            1,280,737            1,677,000            1,252,000            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 -                           -                           1,311,000            1,360,000            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการอื�น 26,285                 10,290                 -                           -                           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 10 1,340,928            1,120,696            272,882               218,506               

เจา้หนี�ค่าซื�อธุรกิจที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17,732                 47,030                 -                           -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,257,194            1,315,419            1,087,045            1,081,545            

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 259,336               252,413               57,633                 61,671                 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 10 25,433                 25,433                 -                           -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 88,650                 34,408                 -                           -                           

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 98,095                 94,540                 17,432                 23,893                 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,862,197 4,180,966 4,422,992 3,997,615

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,488,482            1,366,409            1,284,002            1,175,202            

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 312,499               508,332               -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอื�น 17,948                 20,433                 -                           -                           

หุน้กู้ 1,985,090            1,979,090            1,985,090            1,979,090            

หนี� สินตามสญัญาเช่า 10 7,593,740            7,517,377            3,625,796            3,555,889            

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 10 455,029               457,241               -                           -                           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 298,187               330,949               200,437               200,675               

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 195,316               196,006               93,554                 98,323                 

รายไดร้ับล่วงหนา้ 10 2,510,757            2,356,163            -                           -                           

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 1,178,069            859,778               -                           -                           

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 126,895               116,644               409                      584                      

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 16,162,012 15,708,422 7,189,288 7,009,763

รวมหนี�สิน 21,024,209 19,889,388 11,612,280 11,007,378

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามญัจาํนวน 850,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามญัจาํนวน 850,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000

หุน้ทุนซื�อคืน (15,740)                (15,740)                -                           -                           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

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

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื�อคืน 18,365 18,365 16,950 16,950

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

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

กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 464,896 464,896 -                           -                           

สาํรองหุน้ทุนซื�อคืน 15,740 15,740 -                           -                           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (199,879) 442,838 1,400,240 1,050,544

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (205,371) (216,602) -                           -                           

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,656,011 3,287,497 3,995,190 3,645,494

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 726,106 607,210 -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,382,117 3,894,707 3,995,190 3,645,494

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,406,326 23,784,095 15,607,470 14,652,872

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 880,688             376,213             146,535             41,386               

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (485,876)            (239,413)            (71,502)              (42,218)              

ตน้ทุนบริการ - ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (160,603)            (162,828)            (37,230)              (39,425)              

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (646,479)            (402,241)            (108,732)            (81,643)              

กาํไร (ขาดทุน) ขั�นตน้ 234,209             (26,028)              37,803               (40,257)              

รายไดค้่าบริหารงาน 37,164               31,698               53,957               12,632               

ดอกเบี�ยรับ 2,831                 3,001                 72,062               66,500               

เงินปันผลรับ -                         -                         440,485             453,040             

รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 6,341                 6,341                 -                         -                         

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น -                         58,910               -                         -                         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         106,517             -                         

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื�น -                         92,503               -                         -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 37,290               16,839               21,261               8,586                 

รายไดอื้�น 68,718               47,336               38,891               31,525               

รวมรายได้ 152,344             256,628             733,173             572,283             

กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 386,553             230,600             770,976             532,026             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ้่ายในการขาย (75,070)              (47,245)              (37,801)              (25,697)              

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (429,417)            (344,845)            (197,163)            (159,757)            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (69,266)              (72,847)              (30,941)              (30,281)              

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื�น (2,981)                -                         -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย (576,734)            (464,937)            (265,905)            (215,735)            

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (190,181)            (234,337)            505,071             316,291             

ตน้ทุนทางการเงิน (123,138)            (109,129)            (114,919)            (95,068)              

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 14,624               (46,503)              -                         -                         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (298,695)            (389,969)            390,152             221,223             

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 22,959               (18,021)              (651)                   1,863                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (275,736)            (407,990)            389,501             223,086             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (257,749)            (375,562)            389,501             223,086             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (17,987)              (32,428)              -                         -                         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (275,736)            (407,990)            389,501             223,086             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 12

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.30)                  (0.44)                  0.46                   0.26                   

(พันบาท)

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 10 1,738,124           1,017,053           232,161             87,663               

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 10 (943,652)            (585,046)            (123,587)            (87,818)              

ตน้ทุนบริการ - ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (321,270)            (325,714)            (74,852)              (83,337)              

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (1,264,922)         (910,760)            (198,439)            (171,155)            

กาํไร (ขาดทุน) ขั�นตน้ 473,202             106,293             33,722               (83,492)              

รายไดค้่าบริหารงาน 10 80,539               78,735               95,863               37,002               

ดอกเบี�ยรับ 10 4,987                 5,639                 143,217             132,640             

เงินปันผลรับ 10 -                         -                         486,253             498,808             

รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 10 12,612               12,612               -                         -                         

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น -                         58,910               -                         -                         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         106,517             -                         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 130,810             251,424             130,000             250,121             

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื�น 5 29,490               370,470             -                         -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 37,290               42,841               21,261               22,844               

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 10 4,449                 16,314               -                         -                         

รายไดอื้�น 10 103,948             86,278               76,377               64,512               

รวมรายได้ 404,125             923,223             1,059,488           1,005,927           

กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 877,327             1,029,516           1,093,210           922,435             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ้่ายในการขาย 10 (141,313)            (91,958)              (73,472)              (50,962)              

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 10 (794,551)            (720,564)            (378,877)            (320,398)            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (140,285)            (143,431)            (61,785)              (59,009)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         (105,635)            -                         (56,771)              

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น 5 (32,970)              -                         -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย (1,109,119)         (1,061,588)         (514,134)            (487,140)            

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (231,792)            (32,072)              579,076             435,295             

ตน้ทุนทางการเงิน 10 (246,101)            (218,325)            (229,617)            (191,671)            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 31,719               (42,677)              -                         -                         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (446,174)            (293,074)            349,459             243,624             

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 24,818               (59,887)              237                    13,719               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (421,356)            (352,961)            349,696             257,343             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (386,414)            (301,776)            349,696             257,343             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (34,942)              (51,185)              -                         -                         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (421,356)            (352,961)            349,696             257,343             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 12

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.46)                  (0.36)                  0.41                   0.30                   

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

(พนับาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (275,736)             (407,990)             389,501              223,086              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (22,876)               (19,417)               -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 18,259                17,185                -                          -                          

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (4,617)                 (2,232)                 -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (280,353)             (410,222)             389,501              223,086              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (252,242)             (374,583)             389,501              223,086              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (28,111)               (35,639)               -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (280,353)             (410,222)             389,501              223,086              

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

(พนับาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (421,356)             (352,961)             349,696              257,343              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (25,104)               (29,382)               -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 16,862                48,644                -                          -                          

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,242)                 19,262                -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (429,598)             (333,699)             349,696              257,343              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (375,183)             (280,388)             349,696              257,343              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (54,415)               (53,311)               -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (429,598)             (333,699)             349,696              257,343              

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

9



บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา กาํไร (ขาดทุน)

แลกเปลี�ยน เบด็เสร็จอื�น รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน ยงัไม่ได้ จากการ ของบริษทัร่วม องคป์ระกอบอื�น ส่วนไดเ้สีย รวม

ที�ออกและ หุ้นทุน มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสาํรอง วทิยาลยั สาํรอง จดัสรร แปลงค่า ที�ใชว้ธีิ ของ รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื�อคืน สามญั ซื�อคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุ้นทุนซื�อคืน (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                    -                   -                   (9,251)          (9,251)          

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                    -                   -                   (9,251)          (9,251)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (301,776)           -                   -                    -                   (301,776)      (51,185)        (352,961)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        (27,256)        48,644          21,388          21,388          (2,126)          19,262          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (301,776)           (27,256)        48,644          21,388          (280,388)      (53,311)        (333,699)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 850,000        (15,740)        1,643,000     18,365          85,000          463,086        15,740          1,056,567          (181,399)      27,534          (153,865)      3,962,153     636,520        4,598,673     

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                    -                   -                   (23,668)        (23,668)        

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                    -                   -                   (23,668)        (23,668)        

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง 6, 7 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (256,303)           -                   -                    -                   (256,303)      (41,661)        (297,964)      

การเพิ�มทุนของบริษทัย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                   -                    -                   -                   238,640        238,640        

รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (256,303)           -                   -                    -                   (256,303)      196,979        (59,324)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (256,303)           -                   -                    -                   (256,303)      173,311        (82,992)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (386,414)           -                   -                    -                   (386,414)      (34,942)        (421,356)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        (5,631)          16,862          11,231          11,231          (19,473)        (8,242)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (386,414)           (5,631)          16,862          11,231          (375,183)      (54,415)        (429,598)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 850,000        (15,740)        1,643,000     18,365          85,000          464,896        15,740          (199,879)           (229,332)      23,961          (205,371)      2,656,011     726,106        3,382,117     

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั ซื�อคืน กฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                        -                        -                        257,343             257,343             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        257,343             257,343             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,435,136          4,030,086          

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,050,544          3,645,494          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                        -                        -                        349,696             349,696             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        349,696             349,696             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565 850,000             1,643,000          16,950               85,000               1,400,240          3,995,190          

กาํไรสะสม

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (421,356)            (352,961)            349,696             257,343             

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดจ้ากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 10 (12,612)              (12,612)              -                         -                         

ดอกเบี�ยรับ 10 (4,987)                (5,639)                (143,217)            (132,640)            

เงินปันผลรับ 10 -                         -                         (486,253)            (498,808)            

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น -                         (58,910)              -                         -                         

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอื�น 5 (29,490)              (370,470)            -                         -                         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 4 19,194               17,337               5,361                 6,554                 

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8 195,801             216,961             59,558               69,434               

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 211,273             209,134             68,338               68,555               

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 54,481               43,050               8,741                 4,357                 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ 6,000                 455                    6,000                 455                    

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,770               13,775               8,848                 5,992                 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (31,719)              42,677               -                         -                         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         (106,517)            -                         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (130,810)            (251,424)            (130,000)            (250,121)            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอื�น 5 32,970               -                         -                         -                         

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (219)                   54                      (51)                     (13)                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         211                    -                         45                      

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         280                    

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 10 (4,449)                (16,314)              -                         -                         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         105,635             -                         56,771               

ตน้ทุนทางการเงิน 246,101             218,325             229,617             191,671             

(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (24,818)              59,887               (237)                   (13,719)              

120,130             (140,829)            (130,116)            (233,844)            

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (3,216)                304,136             (96,949)              4,139                 

สินคา้คงเหลือ (4,018)                (237)                   (136)                   1,178                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (6,319)                (14,003)              4,416                 (472)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 6,131                 (12,946)              -                         (898)                   

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี �สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 183,304             (56,627)              (22,053)              (60,527)              

รายไดรั้บล่วงหนา้ 154,594             667,175             -                         -                         

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 318,291             365,589             -                         -                         

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 1,113                 (12,035)              (6,461)                (5,544)                

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 9,660                 (3,881)                (175)                   (6,619)                

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (15,460)              (8,862)                (13,617)              (6,894)                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 764,210             1,087,480           (265,091)            (309,481)            

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (57,854)              (62,884)              10,416               (6,390)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 706,356             1,024,596           (254,675)            (315,871)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรับ 11,006               3,282                 29,445               46,549               

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น 625,980             -                         -                         -                         

เงินสดจ่ายเพื�อสินทรัพยท์างการเงินอื�น -                         (1,123)                -                         -                         

เงินสดจ่ายเพื�อเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 -                         -                         (376,909)            (200,087)            

เงินสดจ่ายเพื�อเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 (144,314)            (66,120)              (144,314)            (66,120)              

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 -                         -                         3,506                 620,400             

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         440,485             453,040             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10 45,768               45,768               45,768               45,768               

เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         4,920                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 137,350             259,581             137,350             259,581             

เงินสดจ่ายเพื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         (4,959)                -                         (4,959)                

เงินสดจ่ายเพื�อเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (7,816)                (62,159)              (7,816)                -                         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า 3 (270,553)            -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 617                    167                    151                    19                      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (658,820)            (860,362)            (25,401)              (96,355)              

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (21,018)              -                         (1,440)                -                         

เงินสดจ่ายเพื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 (13,869)              (9,743)                (4,500)                (4,125)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (295,669)            (695,668)            96,325               1,058,631           

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,597,070           1,438,000           1,477,000           1,438,000           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการอื�น -                         5,390                 -                         -                         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (1,129,263)         (1,518,000)         (1,052,000)         (1,518,000)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 -                         -                         540,000             -                         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 -                         -                         (589,000)            (516,000)            

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (142,789)            (136,292)            (29,710)              (29,227)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 228,501             94,994               152,800             58,000               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (167,138)            (16,766)              (38,500)              (16,500)              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10 (195,833)            -                         -                         -                         

เงินสดจ่ายจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

ในบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม (221,539)            -                         (221,539)            -                         

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,125                 -                         -                         -                         

ดอกเบี�ยจ่าย (248,559)            (233,083)            (134,039)            (107,352)            

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (23,668)              (9,251)                -                         -                         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (297,093)            (375,008)            105,012             (691,079)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 113,594             (46,080)              (53,338)              51,681               

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด (28,037)              14,850               -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 85,557               (31,230)              (53,338)              51,681               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 1,210,326           1,420,461           160,633             129,101             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 มิถุนายน 1,295,883           1,389,231           107,295             180,782             

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย์ 2,286                 9,663                 412                    6,880                 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี�บนัทึกเป็นส่วนหนึ�ง

ของตน้ทุนสินทรัพย์ 28,572               28,572               -                         -                         

ตน้ทุนการกูย้มืที�บนัทึกเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนสินทรัพย์ 95,446               90,044               -                         -                         

ดอกเบี�ยรับจากลูกหนี�สัญญาเช่าเงินทุน -                         -                         95,446               90,044               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 

หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3 การซ้ือบริษทัยอ่ย 

4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

6 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

15 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและเร่ืองอ่ืนๆ 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล  

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในไตรมาส 2 ปี 2565 ฟ้ืนตวัจากไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 เน่ืองจาก

จาํนวนนกัท่องเท่ียวเดินทางเพิ่มข้ึนจากการท่ีประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยไดผ้่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาด Covid-19 และผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจ

โรงแรมของกลุ่มบริษทัทั้งในและต่างประเทศจึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 ลดลง โดยมีอตัรา

การเขา้พกัโรงแรมท่ีลงทุนเอง (Owned hotel) เพิ่มข้ึน ส่งผลให้รายไดธุ้รกิจโรงแรมโดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2565 

เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 แมว้่าจะเร่ิมเขา้สู่ช่วงนอกฤดูท่องเท่ียว (Low season) ในไตร

มาส 2 ปี 2565  
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2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษทัในไตรมาส 2 ปี 2565 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ลดลงเน่ืองจากสถาบนัการศึกษาไดก้ลบัมาดาํเนินการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-site) ตามปกติ  สาํหรับ

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยน์ั้น การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปีก่อนหนา้ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการ

ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คในส่วนของการขาดแคลนวตัถุดิบและการขาดแคลนแรงงาน แต่โดยรวมการก่อสร้างโครงการ

ยงัคงคืบหน้าและไดด้าํเนินการขายอาคารท่ีพกัอาศยัระดบัอลัตราลกัชวัรี ดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์คไซด์

อย่างต่อเน่ือง ส่วนการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจ้ิน แอนด์ ดุสิต ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจาก Covid-19 โดยการก่อสร้างชะลอออกไปช่วงหน่ึงนั้น ปัจจุบนักลบัมาดาํเนินการก่อสร้างตามปกติ 

 

ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงมีสายพนัธ์ุใหม่เกิดข้ึน ทาํให้มีความไม่แน่นอน ผูบ้ริหารได้ติดตาม

สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยมีนโยบาย

บริหารจดัการทางการเงินและบริหารความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั ควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย และบริหารจดัการงบ

ลงทุน (CAPEX) เพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจและการเติบโตของกลุ่มบริษทัในระยะยาว กลุ่มบริษทัสามารถ

บริหารกระแสเงินสดเพื่อจ่ายชาํระหน้ีสินหมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั รวมถึง

แผนการปรับพอร์ตทรัพยสิ์นและการลงทุนเพื่อรับรู้กาํไร (Asset Optimization) เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องทาง

การเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและในระยะยาว ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัไดย้ื่นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ย

สิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 1/2565 จาํนวนรวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีกาํหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดงักล่าวในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินและ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินสดและวงเงินสินเช่ือเพียงพอสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและดาํเนินธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน

ระยะสั้นประมาณ 1,440 ลา้นบาท และ 107 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 

1,808 ลา้นบาท และ 1,663 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัไดรั้บการอนุมติัเงินกูโ้ครงการจากสถาบนัการเงินใน

วงเงินประมาณ 1,398 ลา้นบาทโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระมาณ 48 ลา้นบาท 
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3 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายเบเกอร่ี ในประเทศไทยและประเทศจีนภายใตแ้บรนด ์"บองชู" "Bonjour" "Baujour" และ "本滋" ร่วมกบั 

Goldway Enterprises Hong Kong Limited (“GEHK”) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผา่นการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนคือ บริษทั บองชู เบเกอร่ี เอเชีย จาํกดั (กลุ่มบริษทัถือหุน้ร้อย

ละ 55 และ GEHK ถือหุ้นร้อยละ 45) เพ่ือให้บริษทั บองชู เบเกอร่ี เอเชีย จาํกดั เขา้ซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดในบริษทัดงัต่อไปน้ี  

 

(ก) บริษทั บองชู จาํกดั ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเบเกอร่ีและธุรกิจแฟรนไชส์  

(ข) บริษทั พอร์ต รอยลั จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตเบเกอร่ี โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยองและ  

(ค) BAKEIP Limited ประกอบธุรกิจอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทางทรัพยสิ์นปัญญา  

 

รวมคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 516.72 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จาํกดั ยงัไดเ้ขา้ลงทุนใน Baujour 

Asia Company Limited (กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 55) มูลค่าการลงทุน 0.27 ลา้นบาท โดยได้มีการปฏิบติัตามท่ี

กาํหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้นและได้มาซ่ึงอาํนาจควบคุมทั้งหมดในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย

ประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 284.47 ลา้นบาทและหุ้นสามญัของบริษทั บองชู เบเกอร่ี เอเชีย จาํกดั จาํนวน 232.52 

ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 5.89 ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ในงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจาก

การซ้ือธุรกิจ ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ารวมถึงการปันส่วนราคาซ้ือเป็นมูลค่าประมาณการและ

อาจมีการปรับปรุง 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือมา 

ณ วนัท่ีซ้ือ ในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงั

ประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์

แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ทั้งน้ี การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวข้ึนอยูก่บัผลของการปันส่วนราคาซ้ือ 
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3 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่

ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  มูลค่ายุติธรรม 

  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  14 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  29 

สินคา้คงเหลือ  23 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  96 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  21 

สินทรัพยอ่ื์น  7 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (40) 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (15) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  (21) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  (4) 

หน้ีสินอ่ืน  (3) 

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ  107 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ  107 

ค่าความนิยม  410 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  517 

 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  14 

เงินสดท่ีจ่าย  (285) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ  (271) 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  212,161  219,490  714  11,953 

ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและ         

   ค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ  63,638  71,602  233,435  159,168 

         

ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ  70,633  74,363  141,109  133,187 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(35,907)  (38,753)  (26,224)  (29,323) 

  34,726  35,610  114,885  103,864 

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) 

  -  -  -  - 

         

ดอกเบ้ียคา้งรับ  5,805  11,823  115,464  97,139 

รายไดค้า้งรับ  -  -  20,708  3,172 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้  44,119  20,777  6,229  16,644 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าหอ้งพกั  95,709  76,632  -  - 

เงินมดัจาํ  11,905  1,877  86  84 

รวม  468,063  437,811  491,521  392,024 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 151,844  137,174  271  7,321 

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 46,991  68,997  1,067  4,632 

    3 - 6 เดือน 8,095  6,512  -  - 

    6 - 12 เดือน 4,829  6,358  -  - 

    มากกวา่ 12 เดือน 32,366  28,454  794  1,443 

รวม 244,125  247,495  2,132  13,396 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (31,964)  (28,005)  (1,418)  (1,443) 

สุทธิ 212,161  219,490  714  11,953 

 

ลูกหน้ีการค้า 

- ค่าบริหารและค่าบริการอื่น ๆ 

 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 19,088  21,011  18,352  28,395 

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 17,211  7,891  52,916  50,617 

    3 - 6 เดือน 14,995  19,990  54,968  31,464 

    6 - 12 เดือน 12,273  22,265  72,237  32,334 

    มากกวา่ 12 เดือน 42,716  25,009  51,929  24,840 

รวม 106,283  96,166  250,402  167,650 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (42,645)  (24,564)  (16,967)  (8,482) 

สุทธิ 63,638  71,602  233,435  159,168 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ) 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน 38,723  24,156  10,785  6,554 

- กลบัรายการ (19,529)  (6,819)  (5,424)  - 

 

5 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม 

ตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

  

ขาย 

ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

 (พันบาท) 

2565        

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน       

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย        

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 147,144  -  (3,176)  143,968 

รวม 147,144  -  (3,176)  143,968 

 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย         

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 565,891  (599,054)  33,163  - 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีวดัมูลค่า        

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 7,912  (6,696)  (497)  719 

รวม 573,803  (605,750)  32,666  719 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัย่อยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกัด (มหาชน) เป็นเงิน 572.78 ล้านบาท และบนัทึกขาดทุนจากการขาย

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 

32.97 ลา้นบาท 
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6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 

ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วิมานสุริยา จาํกดั บางส่วนจาํนวน 

550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายในปี 2565 

ดงันั้นเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายซ่ึงมี

มูลค่าตามบญัชี 55 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดังกล่าว ให้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัแลว้เป็นเงิน 161.52 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ จาํนวน 106.52 ลา้นบาท 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคญั 

   สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565  

งบการเงิน 

รวม  
 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ  

  (พันบาท) 

บริษทัย่อย     

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั วิมานสุริยา จาํกดั (1)  -  459,485 

     

บริษทัร่วม     

ขายเงินลงทุนในบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (2)  6,540  7,350 

     

การร่วมค้า     

เพิ่มทุนในบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั (3)  7,816  7,816 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(1) ตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมลงทุนปี 2559 ไดก้าํหนดสิทธิให้บริษทัสามารถซ้ือหุ้นของบริษทั วิมานสุริยา 

จาํกดั จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 10.00 ดงันั้น ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 บริษทัไดซ้ื้อหุ้น

สามญัของบริษทั วิมานสุริยา จาํกดั จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 1,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10.0 เป็นเงิน 459.48 ลา้นบาท และไดรั้บโอนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั จากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จาํนวน 104.17 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินแลว้จาํนวน 383.05 

ลา้นบาท และจะจ่ายชาํระยอดคงเหลือจาํนวน 76.43 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา จากการซ้ือหุน้

สามญัดังกล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วิมานสุริยา จาํกัด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 70 

 
(2) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2565 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

บางส่วนจาํนวน 73,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงิน 137.35 ลา้นบาท 

และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 130.81 ลา้นบาท และ 130.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าธรรมเนียมการ

จดัการท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีลดลงจาํนวน 4.45 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทับนัทึกตดัรายการรายไดท่ี้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนเงิน 

44.50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 48.95 ล้านบาท) ส่งผลใหเ้งินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว มียอดคงเหลือ

สุทธิ 23.74 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 26.82 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
(3) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนอีกร้อยละ 5 เป็น

จาํนวน 15.95 ลา้นบาท และบริษทัไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

หมายเหต ุ

งบการเงิน 

รวม  

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  5,785,319  894,628 

เพิ่มข้ึน  884,972  25,401 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3 95,745  - 

จาํหน่าย  (398)  (100) 

ค่าเส่ือมราคา  (195,801)  (59,558) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  (6,287)  - 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565  6,563,550  860,371 

 

9 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หมายเหต ุ

งบการเงิน 

รวม  

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  9,071,420  1,614,958 

  เพิ่มข้ึน  13,869  4,500 

  เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3 20,764  - 

ค่าเส่ือมราคา  (239,845)  (68,338) 

  ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  109,337  - 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565  8,975,545  1,551,120 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สัญญาเช่าระยะยาวของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลง

อย่างมีสาระสําคญั ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 14 สญัญาเช่า 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัไดเ้ปิดเผยใน

หมายเหตุขอ้ 7 สาํหรับความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั

ในระหวา่งงวด 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการ

ขายและการ

ใหบ้ริการ  

รายได้

ค่าธรรมเนียม

การจดัการ 

 

รายไดอ่ื้น  รายไดค่้าเช่า 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565               

การร่วมคา้ -  -  4,196  -  -  -  501  

บริษทัร่วม -  4,449  3,778  12,612  3,621  9,330  -  

               

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564               

การร่วมคา้ 769  -  4,186  -  -  -  -  

บริษทัร่วม -  16,314  -  12,612  2,962  -  -  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

รายไดจ้ากการ

ขายและการ

ใหบ้ริการ  

รายไดค่้า 

บริหารงาน  เงินปันผลรับ 

 

รายไดอ่ื้น  ดอกเบ้ียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 

ในการ

บริหาร 

  

ตน้ทุนทาง

การเงิน 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565                  

บริษทัยอ่ย 3,677  76,265  440,485  48,182  139,611  1,213  2,367  17,838  26,174 

การร่วมคา้ -  -  -  4,196  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  -  45,768  -  3,621  -  -  -  - 

                  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564                  

บริษทัยอ่ย 1,794  30,607  453,040  48,440  129,367  2,283  2,150  16,755  20,426 

การร่วมคา้ 45  -  -  4,186  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  -  45,768  -  2,962  -  -  -  - 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั        

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 60,149  48,468  59,128  46,731 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,091  3,091  2,220  2,220 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 63,240  51,559  61,348  48,951 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า 

 รายไดค่้าเช่า 

รับล่วงหนา้ 

 รายไดรั้บ

ล่วงหนา้ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565            

การร่วมคา้ 599  -  -  -  -  - 

บริษทัร่วม 1,270  -  -  1,588,279  480,462  1,988,570 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,505  -  77,970  -  -  522,187 

รวม 9,374  -  77,970  1,588,279  480,462  2,510,757 

            

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 จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีอ่ืน  

ลูกหน้ีสญัญา

เช่าเงินทุน 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565      

บริษทัยอ่ย 404,936  10,171  3,372,434 

การร่วมคา้ 534  -  - 

บริษทัร่วม 1,791  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  76,428  - 

รวม 407,261  86,599  3,372,434 

      

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 จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 2.36  2.36  291,947  40,147  -  332,094 

รวม    291,947  40,147  -  332,094 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 2.36  2.36   291,947  40,147  -  332,094 

บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั 4.31 4.31  624,997  104,167  -  729,164 

รวม    916,944  144,314  -  1,061,258 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั เดอะคุก๊ก้ิง แคปิตอลแบงคอก จาํกดั 4.25 4.25  3,000  -  -  3,000 

รวม    3,000  -  -  3,000 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

        ผลต่างจากการ 

เปล่ียนแปลงอตัรา 

แลกเปล่ียน 

 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม     30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง 2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จาํกดั 2.43 - 4.25 2.43 - 4.25  183,500  100  -  -  183,600 

บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์จาํกดั 2.45 - 4.00 2.45 - 4.00  171,073  -  (3,506)  -  167,567 

Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00 4.00  349,092  -  -  19,775  368,867 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จาํกดั 2.40 - 5.50  2.40 - 5.50   92,000  1,500  -  -  93,500 

บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จาํกดั 2.32 - 5.50 2.32 - 5.50  32,900  350  -  -  33,250 

บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จาํกดั 2.19 - 5.50 2.19 - 5.50  289,200  -  -  -  289,200 

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 2.50 - 5.50 2.50 - 5.50  461,348  75,600  -  -  536,948 

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

D&J Co., Ltd. 3.50 - 4.25 3.50 - 4.25  76,161  2,030  -  (8,659)  69,532 

Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 3.55 3.55  7,655  1,214  -  -  8,869 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จาํกดั - 4.25  -  285,000  -  -  285,000 

รวม    1,664,929  365,794  (3,506)  11,115  2,038,333 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะยาว อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 4.31 4.31  508,332  -  (195,833)  312,499 

รวม    508,332  -  (195,833)  312,499 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมืระยะส้ัน อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 

 2564 2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั 2.19 - 4.75 2.19 - 4.75  1,160,000  140,000  (189,000)  1,111,000 

วิทยาลยัดุสิตธานี 2.75 2.75  200,000  -  -  200,000 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จาํกดั - 4.25  -  400,000  (400,000)  - 

รวม    1,360,000  540,000  (589,000)  1,311,000 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (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 สัญญามีผลบงัคบัตามวนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2627 และกาํหนดค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งหมดเป็นจาํนวน 691.63 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัการชาํระค่าบริการสาธารณูปโภค

ส่วนกลางเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธาณูปโภคส่วนกลางเพิ่มเติมจากค่าบริการท่ีปรึกษา (soft cost) ของโครงการอีก

จาํนวน 15.25 ลา้นบาท โดยมีการชาํระค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางและเง่ือนไขขอ้ผกูพนัเป็นไปตามท่ีกาํหนด

ในสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ได้รับชาํระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็น

จาํนวนเงิน 176.50 ลา้นบาท 

 

สัญญาท่ีปรึกษาทางเทคนิค (สาํหรับโรงแรม) 

 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดล้งนามในสัญญาท่ีปรึกษาทางเทคนิค (สาํหรับโรงแรม) กบับริษทั วิมานสุริยา 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ โดย

กาํหนดค่าบริการทางเทคนิคตลอดอายุสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.66 ลา้นบาท)

สัญญาดงักล่าวจะมีผลส้ินสุดในวนัท่ีโรงแรมดงักล่าวจะเปิดใหบ้ริการ ซ่ึงตามสัญญาน้ีกาํหนดไวใ้นเดือนกรกฎาคม

2566 โดยบริษทัจะไดรั้บชาํระค่าบริการและเง่ือนไขขอ้ผกูพนัเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญา 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 
 งบการเงนิรวม 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

ธุรกจิโรงแรมและ

รับจ้างบริหารโรงแรม 

 
ธุรกจิการศึกษา 

 
ธุรกจิอาหาร 

 ธุรกจิพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ 

 
ธุรกจิอ่ืน 

 ตัดรายการ  
รวม      ระหว่างกนั  

   วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,317   759   221   181   311   213   136  267  157  520   -  -  2,142   1,940 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15   9   3   -     5   1   -  -  47   37   (70)  (47)  -   -    

รวมรายได้ 1,332   768   224   181   316   214   136  267  204  557   (70)  (47)  2,142   1,940  

                            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -  -  (5)  (21)  (2)  -  (3)  (21)  42  (1)  -  -  32  (43) 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 312  324  28  25  34  35  24  23  64  62  -  -  462  469 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน  

(117) 
 

(591) 
  

(5) 
 

(24) 
 

 

(41) 
 

(68) 
 

 

71 
 

 

203 
 

(280) 
 

214 
 

 

(74) 
 

(27) 
 

 

(446) 
 

(293)      หกัภาษีเงินได ้

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                         25  (60) 

ขาดทุนสําหรับงวด                         (421)  (353) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ (ต่อ) 

 
 งบการเงนิรวม 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 
ธุรกจิการศึกษา 

 
ธุรกจิอาหาร 

 ธุรกจิพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ 

 
ธุรกจิอ่ืน 

 ตัดรายการ  
รวม 

    ระหว่างกนั  

   วันท่ี 30 มิถุนายน  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้                            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                            

ไทย 570  133  221  181  198  108  136  267  151  520  -  -  1,276  1,209 

ต่างประเทศ 747  626  -  -  113  105  -  -  6  -  -  -  866  731 

รวมรายได้ 1,317  759  221  181  311  213  136  267  157  520  -  -  2,142  1,940 

                            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,174  650  -  -  -  -  136  267  127  507  -  -  1,437  1,424 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 143  109  221  181  311  213  -  -  30  13  -  -  705  516 

รวมรายได้ 1,317  759  221  181  311  213  136  267  157  520  -  -  2,142  1,940 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)        
กาํไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (240,037)  (358,004)  389,501  223,086 

ขาดทุนจากวิทยาลยัดุสิตธานี (17,712)  (17,558)  -  - 

รวม (257,749)  (375,562)  389,501  223,086 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 850,000  850,000  850,000  850,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 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 (0.28   (0.42)  0.46  0.26 

ขาดทุนต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี (0.02   (0.02)  -            - 

รวม (0.30   (0.44)  0.46  0.26 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐาน)        
กาํไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (390,744)  (307,303)  349,696  257,343 

กาํไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี 4,330  5,527  -  - 

รวม (386,414)  (301,776)  349,696  257,343 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้        

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 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 (0.47   (0.37)  0.41  0.30 

กาํไรต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี 0.01  0.01  -            - 

รวม (0.46   (0.36)  0.41  0.30 

 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

อยา่งสมเหตุสมผล 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม  

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565              

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินลงทุนในตราสารทุน 33,804  -  33,804  -  -  33,804  33,804 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 143,968  -  143,968  -  143,968  -  143,968 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

   หุน้สามญั 719  -  719  719  -  -  719 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 178,491  -  178,491         

              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินลงทุนในตราสารทุน 599,695  -  599,695  565,891  -  33,804  599,695 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 147,130  50,000  197,130  -  197,204  -  197,204 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

   หุน้สามญั 7,913 

 

- 

 

7,913 

 

7,913 

 

- 

 

- 

 

7,913 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 754,738  50,000  804,738         

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - สุทธิ  ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565          

หน้ีสินทางการเงิน          

หุน้กู ้ 1,985,090  -  1,993,648  -  1,993,648 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 1,985,090         

          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564          

หน้ีสินทางการเงิน          

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

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 1,979,090         



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

14.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

- โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (1) 10,338,864  - 

- โครงการอาศยั สาทร 22,722  22,722 

- อ่ืน ๆ 23,673  22,618 

รวม 10,385,259  45,340 

 
(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 พาร์คแลว้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดจ่้ายชาํระเงินตามท่ีระบุในสัญญาแลว้เป็นจาํนวนเงิน 

46.54 ลา้นบาท 

 

14.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ  

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 92,270  60,800 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 72,605  69,969 

รวม 164,875  130,769 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

14.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงิน  งบการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 15,334  9,098 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารจาํนวน 2.86 ลา้นบาท โดยมีเงินฝาก

ธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนั 

 

14.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 

ณ วนัที ่ 30 มิถ ุนายน 2565 ภาระผ ูกพนัตามสัญญาของกลุ ่มบริษทัไม่มีการเปลี ่ยนแปลงอย ่างมี

สาระสาํคญัในระหว่างงวด ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขอ้ 32.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 

15 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้และเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 นิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทั และกรุงเทพมหานครต่อศาลแพ่ง

กรุงเทพใต ้เพื่อใหบ้ริษทัร้ือถอนนัง่ร้าน หมอ้แปลง และเสาไฟฟ้า ในโครงการก่อสร้างโรงแรมแห่งหน่ึงของบริษทั 

และเรียกค่าเสียหายจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยศาลไดก้าํหนดนดัไกล่เกล่ียเพื่อประนีประนอมในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

2565 แต่ยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้ผูป้ระนอมขอ้พิพาทพิจารณาแลว้และไดก้าํหนดวนันดัไกล่เกล่ียอีกคร้ังในวนัท่ี 

22 กนัยายน 2565 ขณะน้ีผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ในระหว่างการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา

และกาํหนดแนวทางต่อสู้คดีร่วมกบัทนายความของบริษทั จึงยงัไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลหรือโอกาสใน

การชนะหรือแพค้ดีได ้และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัจึงยงัมิไดมี้การตั้งสํารองค่าเสียหายดงักล่าวในงบ

การเงิน 

 

นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและเร่ืองอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหว่างงวด ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และขอ้ 34 เร่ืองอ่ืน ๆ 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ในการออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Perpetual Debenture) คร้ังท่ี 1/2565 จาํนวน

ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท เพื่อชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว ชาํระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิ

ไถ่ถอน หุ้นกูก่้อนกาํหนด ทั้งน้ีผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิเล่ือนการชาํระดอกเบ้ียพร้อมกบัสะสมดอกเบ้ียท่ีไม่ไดช้าํระไป

ชาํระในวนัใดๆ ก็ได ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้โดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนคร้ังตามดุลยพินิจของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่เพียงผู ้

เดียว หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิ

ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด  

 

ในกรณีไถ่ถอนก่อนกาํหนด บริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูท้้งัหมดตามแต่จะเห็นสมควรในวนัแรกท่ีสามารถใชสิ้ทธิไถ่

ถอนหุน้กู ้(วนัครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุน้กูซ่ึ้งไดแ้ก่วนั ท่ี 11 สิงหาคม 2570) หรือ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ีย

แต่ละคร้ัง ภายหลงัจากวนัแรกท่ีสามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู ้หรือ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ 

 

หุน้กูด้งักล่าว กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ดงัน้ี 

 

 อตัราดอกเบ้ีย 

ปีท่ี 1-5 ร้อยละ 8.00 ต่อปี 

ปีท่ี 6-10 เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ5 ปี บวกร้อยละ 5.90 ต่อปี 

ปีท่ี 11-30 เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี บวกร้อยละ 6.20 ต่อปี 

ปีท่ี 31-50 เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี บวกร้อยละ 6.80 ต่อปี 

ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป   เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี บวกร้อยละ 8.00 ต่อปี 

 

ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะมีการปรับทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สะท้อนกับสภาวะดอกเบ้ียใน

ขณะนั้น 

 

บริษทัไดอ้อกหุน้กู ้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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