บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการดังกล่ าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็ น ต่อ ประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ ม ภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น ความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิ ได้แสดงความเห็ น อย่างมี เงื่ อ นไข ข้าพเจ้าขอให้สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 3 ซึ่ งได้อ ธิ บ ายถึ ง
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั จากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ตัวเลขเปรี ยบเทียบ
ที่ นํามาแสดงนี้ นํามาจากงบการเงิ นรวมที่ ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
หลังจากปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(บุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3756
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําเพื่อให้ได้สิทธิ ในการบริ หารโรงแรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2557
2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
847,645,602
62,139,915
469,824,394
88,969,581
-

189,995,121
219,593,613
22,342,014
38,500,000

179,870,310
207,890,911
23,898,136
1,800,000

17
8

109,073,479 105,769,297 105,620,793
58,935,841
53,946,136
59,321,350
1,817,061,130 1,681,261,441 1,633,521,635

74,066,640
1,767,051
546,264,439

74,066,640
1,588,629
489,114,626

9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20

2,176,362
1,955,785
1,499,197
356,440,850 375,196,500 358,584,400
1,404,715,110 1,311,945,283 1,310,213,660
52,517,563
56,720,332
71,476,975
39,553,081
246,499,598 259,856,399 273,462,526
5,107,900,224 4,876,980,427 5,049,901,650
154,276,498 224,773,286 311,691,812
61,765,812
70,702,085
70,037,159
100,951,867 110,105,978 129,147,320
25,270,104
25,270,104
26,547,870
17,623,569
16,975,062
7,578,614,939 7,331,129,748 7,592,989,761

241,662,250
1,229,202,500
1,091,352,364
29,830,302
179,837,710
577,022,240
92,583,300
43,171,820
32,613,836
25,270,104
3,400,632
3,545,947,058

337,484,700
1,229,202,500
1,001,352,589
29,830,302
194,766,188
722,058,362
166,649,940
52,923,030
33,188,053
25,270,104
3,062,189
3,795,787,957

9,395,676,069 9,012,391,189 9,226,511,396

4,092,211,497

4,284,902,583

5
6
7
29

รวมสิ นทรัพย์

714,227,528
380,180,104
475,026,279
79,617,899
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
3

859,759,510
150,578,786
426,457,411
84,750,301
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558
2557

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
21
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
22
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
23
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกําหนด
ภายในหนึ่ งปี
24
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
รอการรับรู ้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่ วมค้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

23
24
19
25

รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2557
2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558
2557

538,000,000
5,045,831
962,429,440

639,000,000
4,608,611
998,634,290

662,700,000
13,105,780
967,653,793

390,000,000
245,785,246

593,000,000
236,929,530

1,151,484

935,093

772,071

-

-

324,374,850

241,067,512

185,195,279

-

-

25,433,333
2,261,852
-

25,433,333
597,035
86,308,379

25,433,333
9,370,061
74,129,009

-

86,308,379

6,904,215
61,114,572
47,366,309
1,919,811,362 2,050,854,777

6,904,215
49,781,400
1,995,044,941

22,743,374
658,528,620

6,904,215
22,054,775
945,196,899

3,975,608
3,107,467
1,177,112,720 900,390,670
609,842,557 635,275,890
20,054,530
12,531,322
205,751,959 174,892,900
36,108,769
19,421,296
22,360,308
2,071,399,298 1,749,426,698

1,091,913,364
660,709,223
13,784,454
172,875,141
24,311,108
1,963,593,290

112,931,822
19,337,304
132,269,126

99,712,351
17,308,309
117,020,660

3,991,210,660 3,800,281,475

3,958,638,231

790,797,746

1,062,217,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้ อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
สํารองหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2557
2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558
2557

26

27
26
27

850,000,000
850,000,000
(15,740,202)

850,000,000
850,000,000
(15,740,202)

850,000,000
850,000,000
(15,740,202)

850,000,000
850,000,000

1,643,000,000 1,643,000,000
18,365,540
18,365,540

1,643,000,000
18,365,540

1,643,000,000
16,950,268

1,643,000,000
16,950,268

85,000,000
85,000,000
366,375,697 315,886,655
15,740,202
15,740,202
1,394,120,463 1,342,695,833
236,341,239 188,338,022
4,593,202,939 4,443,286,050
811,262,470 768,823,664
5,404,465,409 5,212,109,714

85,000,000
269,784,021
15,740,202
1,489,818,299
174,430,154
4,530,398,014
737,475,151
5,267,873,165

85,000,000
598,158,988
108,304,495
3,301,413,751
3,301,413,751

85,000,000
470,146,941
157,587,815
3,222,685,024
3,222,685,024

9,395,676,069 9,012,391,189

9,226,511,396

4,092,211,497

4,284,902,583

-

850,000,000
850,000,000
-

28

27

13

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
5

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน

29

4,895,149,503

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
4,675,479,767
1,573,012,309

29

(2,901,950,884)
(643,922,090)
(3,545,872,974)
1,349,276,529

(2,902,863,503)
(618,381,777)
(3,521,245,280)
1,154,234,487

(924,207,851)
(229,203,492)
(1,153,411,343)
419,600,966

(831,755,307)
(225,424,601)
(1,057,179,908)
232,416,824

29

124,119,256
12,961,419
14,451,000
25,433,333
2,652,878
6,904,215

116,109,503
8,430,229
14,719,750
25,433,333
-

64,093,528
1,707,996
160,353,388
1,682,933
6,904,215

62,933,583
610,244
165,734,967
-

40,625,045
247,293,336
474,440,482

74,694,280
259,831,708
499,218,803

334,788,562
569,530,622

293,531,868
522,810,662

1,823,717,011

1,653,453,290

989,131,588

755,227,486

(387,965,855)
(1,048,736,368)
(45,111,644)
(49,395,223)
(1,531,209,090)

(394,777,801)
(1,110,268,267)
(43,416,651)
(5,121,651)
(64,436,274)
(1,618,020,644)

(229,039,133)
(485,873,744)
(23,238,460)
(14,433,987)
(752,585,324)

(202,732,437)
(548,951,342)
(23,681,303)
(10,242)
(17,417,725)
(792,793,049)

36

292,507,921
(39,407,065)
253,100,856

35,432,646
(22,182,842)
13,249,804

236,546,264
(15,022,881)
221,523,383

(37,565,563)
(6,024,708)
(43,590,271)

13

199,188,627
53,912,229
253,100,856

(20,644,908)
33,894,712
13,249,804

221,523,383
221,523,383

(43,590,271)
(43,590,271)

37

2.36

(0.24)

2.61

(0.51)

หมายเหตุ

รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ - ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ
กําไรขั้นต้น
รายได้ อื่น
รายได้คา่ บริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รับรู ้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า
กําไรจากการขายอุปกรณ์
รับรู ้กาํ ไรจากสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู ้
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิ จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายได้อื่น
รวมรายได้ อื่น

29

29

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

29, 31
29, 32

35

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

1,289,596,732

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

25

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
253,100,856
13,249,804
221,523,383
(43,590,271)

(16,414,816)

7,498,013

(10,639,170)

-

3,565,792
(12,849,024)

(2,249,404)
5,248,609

2,127,834
(8,511,336)

-

118,940,312

3,303,402

-

-

(18,755,650)

16,612,100

(61,604,150)

15,062,300

3,751,130
103,935,792

(3,322,420)
16,593,082

12,320,830
(49,283,320)

(3,012,460)
12,049,840

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
- สุ ทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

91,086,768
344,187,624

21,841,691
35,091,495

(57,794,656)
163,728,727

12,049,840
(31,540,431)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

234,298,085
109,889,539
344,187,624

(2,111,964)
37,203,459
35,091,495

163,728,727
163,728,727

(31,540,431)
(31,540,431)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
เงินปันผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

28
38

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
เงินปันผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

28
38

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยอํานาจ
ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ากับส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กองทุน
วิทยาลัย
ดุสิตธานี

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่าง
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ
รวม
จากการแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ
หน่วยงาน
ของเงินลงทุน
ของ
ผูถ้ ือหุน้ ของ
ต่างประเทศ
เผือ่ ขาย
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั

หุน้ ทุน
ซื้อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ

ส่วนเกิน
ทุนหุน้ ทุน
ซื้อคืน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

850,000,000

(15,740,202)

1,643,000,000

18,365,540

85,000,000

269,784,021

15,740,202

1,489,818,299

(73,195,119)

247,625,273

174,430,154

-

-

-

-

-

46,102,634
46,102,634

-

(46,102,634)
(85,000,000)
(131,102,634)

-

-

-

850,000,000

(15,740,202)

1,643,000,000

18,365,540

85,000,000

315,886,655

15,740,202

(20,644,908)
4,625,076
(16,019,832)
1,342,695,833

781,835
781,835
(72,413,284)

13,126,033
13,126,033
260,751,306

850,000,000

(15,740,202)

1,643,000,000

18,365,540

85,000,000

315,886,655

15,740,202

1,342,695,833

(72,413,284)

-

-

-

-

-

50,489,042
50,489,042

-

(50,489,042)
(85,000,000)
(135,489,042)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,489,042

-

850,000,000

(15,740,202)

1,643,000,000

18,365,540

85,000,000

366,375,697

15,740,202

199,188,627
(12,893,759)
186,294,868
1,394,120,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

สํารอง
หุน้ ทุนซื้อคืน

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

4,530,398,014

737,475,151

5,267,873,165

(85,000,000)

(5,854,946)

(90,854,946)

(85,000,000)

(5,854,946)

(90,854,946)

13,907,868
13,907,868
188,338,022

(20,644,908)
18,532,944
(2,111,964)
4,443,286,050

33,894,712
3,308,747
37,203,459
768,823,664

13,249,804
21,841,691
35,091,495
5,212,109,714

260,751,306

188,338,022

4,443,286,050

768,823,664

5,212,109,714

-

-

-

(85,000,000)

(6,001,929)

(91,001,929)

(85,000,000)

(6,001,929)

(91,001,929)

618,804

-

-

-

618,804

(61,448,804)

(60,830,000)

(134,870,238)

-

-

-

(84,381,196)

(67,450,733)

(151,831,929)

62,898,639
62,898,639
(9,514,645)

(14,895,422)
(14,895,422)
245,855,884

48,003,217
48,003,217
236,341,239

199,188,627
35,109,458
234,298,085
4,593,202,939

53,912,229
55,977,310
109,889,539
811,262,470

253,100,856
91,086,768
344,187,624
5,404,465,409

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

38

38

ทุนเรื อนหุน้ ที่
ออกและชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่ วนเกินทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ
ในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เผื่อขาย

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

850,000,000

1,643,000,000

16,950,268

85,000,000

598,737,212

145,537,975

3,339,225,455

-

-

-

-

(85,000,000)
(85,000,000)

-

(85,000,000)
(85,000,000)

850,000,000

1,643,000,000

16,950,268

85,000,000

(43,590,271)
(43,590,271)
470,146,941

12,049,840
12,049,840
157,587,815

(43,590,271)
12,049,840
(31,540,431)
3,222,685,024

850,000,000

1,643,000,000

16,950,268

85,000,000

470,146,941

157,587,815

3,222,685,024

-

-

-

-

(85,000,000)
(85,000,000)

-

(85,000,000)
(85,000,000)

850,000,000

1,643,000,000

16,950,268

85,000,000

221,523,383
(8,511,336)
213,012,047
598,158,988

(49,283,320)
(49,283,320)
108,304,495

221,523,383
(57,794,656)
163,728,727
3,301,413,751

9

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
รายได้จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

253,100,856

13,249,804

221,523,383

(43,590,271)

(25,433,333)
(12,961,419)
(14,451,000)

(25,433,333)
(8,430,229)
(14,719,750)

(1,707,996)
(160,353,388)

(610,244)
(165,734,967)

16
15

8,803,205
659,854,259
13,901,347

(7,458,995)
633,139,522
13,889,673

1,234,024
226,022,155
15,536,761

(4,931,319)
222,798,162
15,451,818

18

15,278,128

14,769,233

10,883,035

10,855,924

16,610,640
106,470,694
28,825,599
(40,625,045)
-

202,805
105,337,149
31,214,392
(74,694,280)

74,066,640
13,141,225

855,800
74,066,640
11,502,595

(43,881,700)

-

24

17
25

กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
รับรู ้กาํ ไรจากการขายทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู ้
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

16

18

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรั พย์ ดาํ เนิ นงาน (เพิ่ มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(2,653,927)

5,121,651
44,824,393

(1,683,982)
1,676,684

10,242
1,951,409

4,345,216
(6,904,215)

-

(6,904,215)

-

-

(5,316,816)

1,049
49,395,223
39,407,065
1,092,964,342

237,765
64,436,274
22,182,842
812,552,100

1,049
14,433,987
15,022,881
379,010,543

17,417,725
6,024,708
146,068,222

(31,786,108)
7,346,687

72,358,816
4,203,494

(12,537,295)
1,556,122

6,930,946
878,022

(936,343)
(8,810,276)

(39,326,339)
(654,580)

(178,422)
(338,443)

2,391,761
64,605

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ ิ นดําเนิ นงานเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จา่ ยล่วงหน้า
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้เพิ่มขึ้น
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระค่าหุน้ ของการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(79,783,454)

22,435,843

9,516,952

9,039,094

(86,308,379)
12,117,930
(2,939,008)

12,179,370
617,222
20,959,862

(86,308,379)
688,599
2,028,995

12,179,370
4,364,433
(1,950,801)

(15,895,677)
885,969,714

(21,514,814)
883,810,974

(10,560,924)
282,877,748

(8,086,594)
171,879,058

2,424,925
(25,157,287)
863,237,352

11,334,912
(31,979,949)
863,165,937

80,497
282,958,245

9,289,063
(10,662,636)
170,505,485

8,183,265
(229,601,318)

8,436,857
(88,438,871)

1,228,068
-

598,321
-

(36,362,432)
(220,577)
28,999,855
82,356,400

(456,588)
24,999,250
90,469,120

(36,700,000)
28,999,855
82,356,400

(1,800,000)
24,999,250
90,469,120

14,451,000
(60,830,000)

14,719,750
-

48,997,133
(89,999,775)

50,266,597
(57,199,913)

(122,768,000)

(28,370,047)
-

78,100,000
-

(544,546)
3,903,401
(675,295,417)

(283,546)
336,675
(511,500,211)

(5,883,808)
(31,589,170)

(12,931,995)
(18,264,543)

(608,283)
2,275,188
(83,807,664)
(1,132,874)
-

(195,589)

(1,025,201,347)

(521,284,149)

29,708,048

1,077,864
(133,844,461)
(5,424,468)
(31,053,279)

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

421,000,000
(522,000,000)
(1,090,107)
515,847,100
(258,001,034)

489,500,000
(513,200,000)
(8,514,948)
(772,071)
50,134,000
(191,698,247)

258,000,000
(461,000,000)
-

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผล

(49,572,359)
(91,001,929)

(68,750,117)
(90,854,946)

(14,541,482)
(85,000,000)

(17,580,559)
(85,000,000)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

15,181,671

(334,156,329)

(302,541,482)

(120,979,609)

(146,782,324)
859,759,510

7,725,459
847,645,602

10,124,811
179,870,310

18,472,597
161,397,713

1,250,342
714,227,528

4,388,449
859,759,510

-

-

189,995,121

179,870,310

-

12,113,908

(0)

-

37,694,387

30,616,203

9,816,111

10,369,852

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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455,500,000
(473,200,000)
(699,050)
-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําเพื่อให้ได้สิทธิในการบริ หารโรงแรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ ทุนซื้อคืน
สํารอง
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
13

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ องอื่น ๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ดุ สิ ตธานี จํากัด (มหาชน) “บริ ษ ทั ” เป็ นนิ ติ บุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย และมี สํานัก งานใหญ่ อ ยู่ที่
946 อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2518
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กี่ยวข้อง (ถือหุน้ ร้อยละ 49.94)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จโรงแรม รับจ้างบริ หารโรงแรมและการศึกษา
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 45
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2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)

2.2 เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัด
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามผลประโยชน์ ที่
กําหนดไว้ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 25

2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมู ล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
2.4 การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญ ชี และการรายงานจํานวนเงิ น ที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 4.20
หมายเหตุขอ้ 19
หมายเหตุขอ้ 25
หมายเหตุขอ้ 40

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การตีมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
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2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ ามี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ล ค่ าที่ มี นัยสําคัญ อย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที่ ได้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ยวกับ การวัด มู ล ค่ ารวมถึ งการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่ นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมู ลสําหรั บสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ ไม่ได้มาจากข้อมู ลที่ สังเกตได้ (ข้อมู ลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 15
หมายเหตุขอ้ 40

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เครื่ องมือทางการเงิน
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3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
3.1 ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ดังที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสําคัญดังนี้
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ เสียในกิจการอื่ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบของการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกใหม่ได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ถึง 3.4 ดังนี้
3.2 การร่ วมการงาน
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี สําหรับส่ วนได้เสี ยใน
การร่ วมการงาน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทส่ วนได้เสี ยในการร่ วม
การงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน หรื อ การร่ วมค้า โดยขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพัน
ในหนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การร่ วมการงานนั้น ของกลุ่ ม บริ ษ ทั เมื่ อ ทําการประเมิ น ดังกล่ าว กลุ่ ม บริ ษ ทั พิ จารณา
โครงสร้างของการร่ วมการงาน รู ปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก เงื่อนไขตามสัญญาของการร่ วมการ
งาน รวมทั้งข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมอื่น จากเดิมพิจารณาเพียงโครงสร้างของการร่ วมการงานเท่านั้น
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินส่ วนได้เสี ยในการร่ วมการงานใหม่ และได้จดั ประเภทเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ใหม่เป็ นการร่ วมค้า ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี สําหรับเงินลงทุนในการร่ วมค้าจากวิธี
รวมตามสัดส่ วนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย ดังนั้นจึ งมีผลกระทบต่อการรับรู ้สินทรัพย์ หนี้ สิน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท รายละเอี ย ดอื่ น ๆ เกี่ ย วกับ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงได้แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3.4
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 กําหนดกรอบแนวคิดเดี ยวกันสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เพื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาํ หนดหรื ออนุญาตให้
วัดมูลค่ายุติธรรมใช้เป็นแนวทางเดียวกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้คาํ นิ ยามของมูลค่ายุติธรรมที่
สอดคล้องกันว่าเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า อีกทั้งได้กาํ หนดการเปิ ดเผยข้อมูลโดยทดแทนหรื อขยายการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ
ตามที่กาํ หนดไว้ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 กลุ่มบริ ษทั ใช้
แนวทางการปฏิบตั ิใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป และไม่ได้ให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลใหม่
3.4 สรุปผลกระทบเชิงปริมาณ
สรุ ปผลกระทบที่มีสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีขา้ งต้นในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ประโยชน์จากวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
10 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 12 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ส่ วนได้ เสี ยในกิ จการอื่ น ตารางต่ อไปนี้ ไม่ ร วม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงวดปัจจุบนั
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
การร่ วมค้า
ตามที่เคยเสนอ จัดประเภท
(ดูหมายเหตุ
รายงานไว้แล้ว รายการใหม่
ข้อ 3.2)
ปรับปรุ งใหม่
(บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

878,236,303
112,138,415
472,338,250
89,994,372
59,394,920
5,077,487,588
70,442,920
20,633,509
2,490,219,708
9,270,885,985

-

(30,590,701)
(49,998,500)
(2,513,856)
(1,024,791)
(73,570)
71,476,975
(27,585,938)
(405,761)
(3,658,447)
(44,374,589)

847,645,602
62,139,915
469,824,394
88,969,581
59,321,350
71,476,975
5,049,901,650
70,037,159
16,975,062
2,490,219,708
9,226,511,396

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น

1,010,519,209
50,731,167
175,357,625
22,388,030
2,744,016,789
4,003,012,820

-

(42,865,416)
(949,767)
(2,482,484)
1,923,078
(44,374,589)

967,653,793
49,781,400
172,875,141
24,311,108
2,744,016,789
3,958,638,231

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,267,873,165

-
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-

5,267,873,165

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
การร่ วมค้า
ตามที่เคยเสนอ จัดประเภท
(ดูหมายเหตุ
รายงานไว้แล้ว รายการใหม่
ข้อ 3.2)
ปรับปรุ งใหม่
(บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

889,827,123
203,077,211
428,940,753
85,980,376
54,105,478
4,899,607,498
67,916,725
20,800,149
2,414,872,632
9,065,127,945

2,986,123
(2,986,123)
-

(30,067,613)
(52,498,425)
(2,483,342)
(1,230,075)
(159,342)
56,720,332
(22,627,071)
(200,763)
(190,457)
(52,736,756)

859,759,510
150,578,786
426,457,411
84,750,301
53,946,136
56,720,332
4,876,980,427
70,702,085
17,623,569
2,414,872,632
9,012,391,189

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น

1,049,961,349
48,345,849
177,119,767
20,563,598
2,557,027,668
3,853,018,231

-

(51,327,059)
(979,540)
(2,226,867)
1,796,710
(52,736,756)

998,634,290
47,366,309
174,892,900
22,360,308
2,557,027,668
3,800,281,475

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,212,109,714

-

-

5,212,109,714
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
การร่ วมค้า
ตามที่เคยเสนอ
(ดูหมายเหตุ
รายงานไว้แล้ว
ข้อ 3.2)
ปรับปรุ งใหม่
(บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
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4,789,448,401

(113,968,634)

4,675,479,767

92,200,743
435,699,477
(3,572,653,182)
(398,808,236)
(1,196,329,815)
(44,939,165)
(4,726,402)
(64,459,175)
(22,182,842)
13,249,804
21,841,691
35,091,495

(17,506,463)
(11,174,954)
51,407,902
4,030,435
86,061,548
1,522,514
(395,249)
22,901
-

74,694,280
424,524,523
(3,521,245,280)
(394,777,801)
(1,110,268,267)
(43,416,651)
(5,121,651)
(64,436,274)
(22,182,842)
13,249,804
21,841,691
35,091,495

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชี ท่ี นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

4.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ย่อยนั้น
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
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รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระสําคัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุ นจากการ
จําหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วม
ค้าเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
4.4 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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4.5 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม บริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคา
ทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุนที่จะถื อจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก โดยตรงในส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าและผลต่ างจากการ
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การตัดจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น จะรั บ รู ้ ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นโดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด

4.7 อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 - 30 ปี
3 - 20 ปี
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4.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถ
ทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่ าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่ านั้น ๆ ส่ วนใหญ่ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่
จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ลค่าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ส่ วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อ มราคาบัน ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้ น ตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคารในที่เช่า
อาคาร
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายใน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว เครื่ องเงิน และผ้าต่าง ๆ
ยานพาหนะ

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
20 - 50 ปี
5 - 20 ปี
5 - 20 ปี
3 - 20 ปี
3 - 20 ปี
1 - 10 ปี
5 - 10 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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4.9 ค่ าเช่ าทีด่ นิ และอาคารจ่ ายล่ วงหน้ า
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
4.10 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ และรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเมื่ อ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน พร้ อ มที่ จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรั บปี ปั จจุ บนั และปี
เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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4.11 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่ มี ขอ้ บ่ งชี้ จะทําการประมาณมู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์ที่ คาดว่าจะได้รั บ คื น สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่ มี อ ายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าทีค่ าดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะ
ถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่ามาก่อน

4.12 หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมู ลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.13 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพัน ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถู กรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์
เกิ ดขึ้น ซึ่ งการรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พ ย์จะใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จที่ มีในรู ปของการได้รับคื นใน
อนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถู กรั บรู ้ รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่ มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
ชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั รา
คิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สิน ส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรั บรู ้ เป็ นต้นทุ น ทาง
การเงิน
4.16 หุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อมีการซื้ อคืนหุ น้ ทุน จํานวนสิ่ งตอบแทนที่จ่ายซื้ อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็ นหุ ้นทุนซื้ อคืน
จะแสดงเป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจัดสรรจํานวนเดียวกันนี้ จากกําไรสะสมไปเป็ นสํารองหุ ้นทุนซื้ อ
คืนภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการจําหน่ายหุ น้ ทุนซื้ อคืน จํานวนเงินที่ได้รับรับรู ้เป็ นรายการเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยหักบัญชีหุน้ ทุน
ซื้อคืนด้วยจํานวนต้นทุนของหุน้ ทุนซื้อคืนที่จาํ หน่ายซึ่งคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และโอนจํานวนเดียวกัน
นี้จากบัญชีสาํ รองหุ ้นทุนซื้ อคืนไปกําไรสะสม ส่ วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ ้นทุนซื้ อคืน (“ส่ วนเกินทุนหุ น้ ทุนซื้ อ
คืน”) แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ขาดทุนสุ ทธิ จากการจําหน่ ายหรื อยกเลิกหุ ้นทุนซื้ อคืน
นําไปหักจากกําไรสะสมหลังจากที่หกั จากส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืนหมดแล้ว
4.17 รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ จากกิจการโรงแรม
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และรายได้ค่าบริ การอื่น บันทึกเป็ นรายได้เมื่อแขกเข้า
พักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่ องดื่มและเมื่อมีการให้บริ การแล้ว
รายได้ ค่าบริหาร
รายได้ค่าบริ หารบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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รายได้ ค่าการศึกษาและจากการสอน
รายได้ค่าการศึกษาและจากการสอน บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามระยะเวลาการสอน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ าเช่ าจากอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น รั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตลอดอายุสั ญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

4.18 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่าน
ไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย ขาดทุนจาก
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หรื อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา หรื อการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.19 สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
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นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่อ)
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่ มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญ ญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั

4.20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ น ได้ของงวดปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ ภ าษี ที่ คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อ ได้รับ ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ ขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วัน ที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่
ไม่ ใช่ ก ารรวมธุ ร กิ จและรายการนั้น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กําไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อ ทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รั บ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ ายชําระหนี้ สิ น ตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
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นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้อ งคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อ ว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จ ะนําสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน มาหัก กลบกับ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และ
ภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่ากําไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

4.21 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับหุ น้ สามัญ กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดย
การหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ าย
ระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ซ้ือคืน
4.22 ส่ วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

16,100,632
697,647,704
479,192
714,227,528

12,814,192
734,334,048
112,611,270
859,759,510

7,524,097
182,471,024
189,995,121

8,685,692
171,184,618
179,870,310

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินหยวน
สกุลเงินเปโซ
อื่น ๆ
รวม

552,411,102
76,920,230
75,045,016
9,851,180
714,227,528
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675,689,814
120,884,483
494,470
60,797,788
1,892,955
859,759,510

189,575,716
419,405
189,995,121

179,448,390
421,920
179,870,310
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - ค่าบริ หารและ
ค่าบริ การอื่น ๆ - สุ ทธิ

229,475,461

253,118,070

67,360,043

68,188,221

53,500,210

38,110,027

46,750,798

50,317,161

ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

46,238,284
(9,387,296)
36,850,988

36,494,898
(2,740,220)
33,754,678

47,422,141
(9,764,310)
37,657,831

51,178,166
(4,696,253)
46,481,913

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

40,879,585
(40,879,585)
-

7,453,669
2,698,747
62,274,436
27,844,277
39,873,522
14,738,967
316,002
475,026,279

38,986
3,848,208
49,478,861
27,016,212
14,283,517
6,507,527
301,325
426,457,411

491,851
104,000
16,089,545
19,818,718
31,320,827
219,593,613

11,923
39,000
11,358,673
19,899,214
11,594,806
207,890,911

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 42)
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจํา
เงินประกันขอคืน
รวม
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดหนี้ที่คา้ งชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
ยอดหนี้ที่คา้ งชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี
(กลับรายการ)

6,203,331
6,203,331
6,203,331

9,733,493
9,733,493
9,733,493

6,077,064
6,077,064
6,077,064

10,461,633
10,461,633
10,461,633

224,555,038
8,130,016
191,210
1,243,526
234,119,790
(10,847,660)
223,272,130
229,475,461

245,834,599
3,396,102
361,632
2,479,577
252,071,910
(8,687,333)
243,384,577
253,118,070

61,183,875
1,464,684
191,210
19,920
62,859,689
(1,576,710)
61,282,979
67,360,043

58,046,808
288,028
1,201,456
59,536,292
(1,809,704)
57,726,588
68,188,221

2,160,327

(1,026,455)

(232,994)

(571,872)
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้อื่น - ค่าบริ หารและค่าบริ การอื่น ๆ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดหนี้ที่คา้ งชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
ยอดหนี้ที่คา้ งชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ่ืน - ค่ าบริหารและ
ค่ าบริการอื่น ๆ - สุ ทธิ
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรับปี

2,460,082
403,407
762,023
888,837
4,514,349
(1,700,422)
2,813,927

6,576
153,268
5,574
54,079
219,497
(58,260)
161,237

38,459,105
1,700,684
38,520
35,845
40,234,154
(128,444)
40,105,710

41,703,490
3,912,900
1,593,241
27,040
47,236,671
(1,567,108)
45,669,563

46,856,818
1,293,357
586,176
7,245,059
55,981,410
(5,295,127)
50,686,283

36,280,515
1,575,165
1,653,709
5,380,888
44,890,277
(6,941,487)
37,948,790

3,662,534
425,997
7,083,359
11,171,890
(4,526,802)
6,645,088

3,541,725
829,293
1,643,788
5,321,969
11,336,775
(6,689,177)
4,647,598

53,500,210

38,110,027

46,750,798

50,317,161

(4,198)

(6,896,523)

(3,601,039)

(7,597,493)
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อื่น ๆ
รวม

7

246,117,200
146,910,868
81,998,211
475,026,279

280,216,721
73,892,689
72,348,001
426,457,411

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

180,568,210
11,081,623
16,241,078
207,890,911

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2558
2557
อาหารและเครื่ องดื่ม
วัสดุแผนกช่าง
วัสดุอื่น ๆ
สิ นค้าเพื่อขาย
รวม

8

183,106,119
18,371,818
18,115,676
219,593,613

42,436,059
4,904,828
24,110,306
8,166,706
79,617,899

43,411,534
6,241,091
27,301,469
7,796,207
84,750,301

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

13,583,637
672,503
6,103,723
1,982,151
22,342,014

14,140,726
723,198
6,497,062
2,537,150
23,898,136

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อื่น ๆ
รวม

58,935,841
58,935,841
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53,178,956
767,180
53,946,136

1,767,051
1,767,051

1,588,629
1,588,629

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงิ นฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง จํานวนเงิ น 2,176,362 บาท และ
1,955,785 บาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปวางเป็นหลักประกันในการออกหนังสื อคํ้าประกันโดยธนาคารดังกล่าว (ดูหมายเหตุ
ข้อ 41.3)

10

เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557
ตราสารทุนทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ เผื่อขาย
ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

64,991,858

64,991,858

106,281,632

140,499,931

291,448,992
356,440,850

310,204,642
375,196,500

135,380,618
241,662,250

196,984,769
337,484,700

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของเงินลงทุนเผือ่ ขายมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

375,196,500
-

358,584,400
-

337,484,700
(34,218,300)

322,422,400
-

(18,755,650)
356,440,850

16,612,100
375,196,500

(61,604,150)
241,662,250

15,062,300
337,484,700
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

23,470,850
(23,470,850)
-

23,470,850
(23,470,850)
-

20,000,000
(20,000,000)
-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท
ไม่มีการซื้อและจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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20,000,000
(20,000,000)
-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2558
2557
(ร้ อยละ)

บริษทั ร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี(1) 30.02
Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education, Inc. (2) 35.20
รวม

2558

ทุนชําระแล้ว

2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

ราคาทุน

2558

(บาท)

2557

เงินปั นผลรับ
2558
2557

30.02

บาท 4,094,000,000

บาท 4,094,000,000

1,283,301,282

1,311,945,283

1,229,202,500

1,229,202,500

82,356,400

90,469,120

-

PHP 430,000,000

PHP

121,413,828
1,404,715,110

1,311,945,283

1,229,202,500

1,229,202,500

82,356,400

90,469,120

-

(1)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี เป็ นกองทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานีของบริ ษทั เท่ากับ 1,100 ล้านบาท ซึ่งจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นลําดับที่ 2 (31 ธันวาคม 2557: 1,051 ล้ านบาท)

(2)

Philippine Hoteliers, Inc. (บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 88.00) ถือหุน้ ร้อยละ 40 ของหุน้ ใน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในวันที่
13
กรกฎาคม
2558
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

บริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
1,311,945,283
เพิ่มจากการลงทุน
122,768,000
รับโอนจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิของเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
52,358,227
ขายเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผล
(82,356,400)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,404,715,110

1,310,213,660
-

1,229,202,500
-

1,229,202,500
-

632

-

632

92,200,743
(632)
(90,469,120)
1,311,945,283

1,229,202,500

(632)
1,229,202,500

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่ นาํ มาจากงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรั บ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูล
ทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
สิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี
2558
2557
(ล้ านบาท)
267
389

รายได้
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

236
(57)
179
54

46

356
(49)
307
92

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
สิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี
2558
2557
(ล้ านบาท)
73
170
4,224
4,219
(23)
(19)
4,274
4,370
1,283
1,312

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินปันผลรับระหว่างปี
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,365
(82)

1,402
(90)

1,283

1,312

ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั ร่ วมทีไ่ ม่ มีสาระสํ าคัญ
2558
2557
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
ที่ไม่มีสาระสําคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

47

(ล้ านบาท)

122

-

(2)
(2)

-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
(มหาชน) (1)
Philippine Hoteliers, Inc.(1)
บริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
(มหาชน)
DMS Property Investment Pvt. Ltd.(3)
วิทยาลัยดุสิตธานี(3)
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.(2)
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
Dusit USA Management Inc.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2558
2557
(ร้ อยละ)

2558

ทุนชําระแล้ว

2557

2558

ราคาทุน

เงินปั นผลรับ
2558
2557

2557
(บาท)

99.99

99.99

บาท

800,000,000 บาท 800,000,000 799,999,300

799,999,300

35,999,968

35,999,968

84.04
88.00
99.88
99.99

84.04
88.00
99.88
99.99

บาท
PHP
บาท
บาท

825,000,000
364,870,100
10,000,000
8,000,000

บาท 825,000,000
PHP 364,870,100
บาท 10,000,000
บาท 8,000,000

9,988,000
7,999,930

9,988,000
7,999,930

-

-

2.75
52.07
86.79
99.99
99.99
99.99
100.00

2.75
47.73
86.79
99.99
99.99
99.99
100.00

บาท
USD
บาท
บาท
HKD
บาท
USD

825,000,000
38,500,000
217,715,882
50,000,000
33,000
4,000,000
40,000

บาท 825,000,000 40,109,974
USD 38,500,000
บาท 217,715,882
บาท 50,000,000 49,999,930
HKD
33,000
บาท 4,000,000 3,999,960
USD
40,000 1,243,600

40,109,974
49,999,930
3,999,960
1,243,600

568,189
-

568,189
999,990
-
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13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)

บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด(4)
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ
(2)
(3)

(4)

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2558
2557
(ร้ อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(1)

2558

ทุนชําระแล้ว

2557

บาท 68,000,000 บาท 68,000,000
บาท 120,000,000 บาท 30,000,000

2558

ราคาทุน

67,999,970
119,999,700
1,101,340,364
(9,988,000)
1,091,352,364

2557

เงินปั นผลรับ
2558
2557

(บาท)
67,999,970
29,999,925
1,011,340,589
36,568,157
(9,988,000)
1,001,352,589

37,568,147

บริ ษ ั
ท
ดุสิต
ธานี
พร็ อ
พ
เพอร์

ตี้ส์ จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 84.05 ของหุน้ ในบริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน) และร้อยละ 88.01 ของหุ น้ ใน Philippine Hoteliers, Inc.
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของหุน้ ใน Dusit Overseas Co., Ltd.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) ถือหุ ้นร้อยละ 55 ของหุ ้นใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ต่อมา ในวันที่ 4 กันยายน 2558
บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 5 โดยการซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 1,925,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 60,830,000 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวถือ
หุ น้ ร้อยละ 60 ของหุ น้ ใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. และใบหุ น้ ของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ทั้งหมดได้นาํ ไปวางไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของ
DMS Property Investment Pvt. Ltd. (ดูหมายเหตุขอ้ 21 และข้อ 23) และบริ ษทั ย่อยนี้ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในวิทยาลัยดุสิตธานีอีกด้วย
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรม จํากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกและรับชําระค่าหุน้
เพิม่ อีกร้อยละ 75.00 เป็ นจํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ แล้วร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 25.00 ตามลําดับ และ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
เพิ่มจากการชําระค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,001,352,589
89,999,775
1,091,352,364

944,152,676
29,999,925
27,199,988
1,001,352,589

ส่ วนของผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
ตารางต่ อ ไปนี้ สรุ ป ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ บริ ษ ทั ย่อ ยแต่ ล ะรายของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ มี ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ที่ มี
สาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2558
DMS Property
Investment
Pvt. Ltd.
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

บริษทั ย่ อย
วิทยาลัย
อื่นทีไ่ ม่ มี
ดุสิตธานี
สาระสํ าคัญ
(ล้ านบาท)

47.93(1)

13.21

169
2,142
(456)
(605)
1,250

531
526
(194)
(7)
856
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ตัดรายการ
ระหว่ างกัน

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
31 ธันวาคม 2558
DMS Property
Investment
Pvt. Ltd.

บริษทั ย่ อย
วิทยาลัย
อื่นทีไ่ ม่ มี
ดุสิตธานี
สาระสํ าคัญ
(ล้ านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

599

113

รายได้

740

406

กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีแ่ บ่ งให้ กบั ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีแ่ บ่ งให้ กบั
ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม

76
76

114
114

39

15

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลดลงสุ ทธิ

281
(33)
(283)

147
(255)
-

(35)

(108)
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ตัดรายการ
ระหว่ างกัน

รวม

100

(1)

811

-

-
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
31 ธันวาคม 2557
DMS Property
Investment
Pvt. Ltd.
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

บริษทั ย่ อย
วิทยาลัย
อื่นทีไ่ ม่ มี
ดุสิตธานี
สาระสํ าคัญ
(ล้ านบาท)

52.27

13.21

181
2,115
(377)
(849)
1,070

412
527
(190)
(8)
741

559

98

758

380

กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีแ่ บ่ งให้ กบั ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีแ่ บ่ งให้ กบั
ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม

44
44

77
77

23

10

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

331
(71)
(235)

128
(112)
-

25

16

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายได้

52

ตัดรายการ
ระหว่ างกัน

รวม

112

(1)

768

1

-

34
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14

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

กิจการร่ วมค้ า
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd. (1)
รวม
(1)

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2558
2557
(ร้ อยละ)

2558

ทุนชําระแล้ว

2557

งบการเงินรวม
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2558
2557
(บาท)

เงินปั นผลรับ
2558
2557

49.99
50.00

49.99
50.00

บาท 40,000,000 บาท 40,000,000
INR 28,600,000 INR 28,600,000

52,061,306
456,257

51,579,516
413,888

19,999,400
9,830,902

19,999,400
9,830,902

28,999,855
-

24,999,250
-

44.99

44.99

CNY 30,000,000 CNY 30,000,000

52,517,563

4,726,928
56,720,332

29,830,302

29,830,302

28,999,855

24,999,250

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ถือหุ ้นโดย บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 45.00
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14

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มจากการเรี ยกชําระค่าหุ น้
รายได้เงินปั นผล
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
12

56,720,332
(28,999,855)

71,476,974
28,370,047
(24,999,250)

29,830,302
-

29,830,302
-

24,375,587

(17,506,463)

-

-

421,499
52,517,563

(620,976)
56,720,332

29,830,302

29,830,302

12

12

12

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่ได้มาจากงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูล
ทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
บริษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุสิต จํากัด
2558
2557
(ล้ านบาท)
252
246

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูร้ ่ วมทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

59ก
3
62
31
31

54

57ก
57
28
29

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
บริษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ
ดุสิต จํากัด
2558
2557
(ล้ านบาท)
179ข
32
(101)
(8)
102
51
51

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูร้ ่ วมทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั
เงินปันผลรับระหว่างปี
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยในส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ:
ก. รวมรายการต่อไปนี้
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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153ข
44
(90)
(4)
103
51
52

52
30
(29)

48
29
(25)

53

52

13
60

14
45

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสําคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- ขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

56

การร่ วมค้ าทีไ่ ม่ มีสาระสํ าคัญ
2558
2557
(ล้ านบาท)
5
(41)
(2)
(43)

(47)
(2)
(49)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
รับโอนจาก
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ์
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อ
การลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

214,945,361
3,563,086
137,299,161

2,592
274,843

-

214,945,361
3,565,678
137,574,004

8,400,597
364,208,205

6,111
283,546

-

8,406,708
364,491,751

(3,563,016)
(81,055,525)

(2,592)
(13,352,665)

-

(3,565,608)
(94,408,190)

(6,127,138)
(90,745,679)

(534,416)
(13,889,673)

-

(6,661,554)
(104,635,352)

273,462,526

(13,606,127)

-

259,856,399

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

13,889,673
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
งบการเงินรวม
รับโอนจาก
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ์
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อ
การลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

214,945,361
3,565,678
137,574,004

517,284
27,262

-

214,945,361
4,082,962
137,601,266

8,406,708
364,491,751

544,546

-

8,406,708
365,036,297

(3,565,608)
(94,408,190)

(64,145)
(13,307,243)

-

(3,629,753)
(107,715,433)

(6,661,554)
(104,635,352)

(529,959)
(13,901,347)

-

(7,191,513)
(118,536,699)

259,856,399

(13,356,801)

-

246,499,598

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

13,901,347
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปอาคาร
เพิ่มขึ้น
และอุปกรณ์
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อ
การลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

144,571,625
3,985,642
153,581,846

195,589

(483)
(18,637)

144,571,625
3,985,159
153,758,798

9,396,847
311,535,960

195,589

(1,139)
(20,259)

9,395,708
311,711,290

(3,985,564)
(90,668,123)

(14,859,440)

483
12,789

(3,985,081)
(105,514,774)

(6,853,772)
(101,507,459)

(592,378)
(15,451,818)

903
14,175

(7,445,247)
(116,945,102)

210,028,501

(15,256,229)

(6,084)

194,766,188

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

15,451,818
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไป
เพิ่มขึ้น
อาคารและอุปกรณ์
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ในที่เช่า
รวม
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อ
การลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

144,571,625
3,985,159
153,758,798

577,813
30,470

-

144,571,625
4,562,972
153,789,268

9,395,708
311,711,290

608,283

-

9,395,708
312,319,573

(3,985,081)
(105,514,774)

(71,691)
(14,872,764)

-

(4,056,772)
(120,387,538)

(7,445,247)
(116,945,102)

(592,306)
(15,536,761)

-

(8,037,553)
(132,481,863)

194,766,188

(14,928,478)

-

179,837,710

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

15,536,761

อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้ประเมิ นราคาโดยบริ ษทั ผูป้ ระเมิ นราคา
อิสระ โดยพิจารณาราคาตลาด ตามเกณฑ์ของสิ นทรัพย์ที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มีจาํ นวน 1,445,904,932 บาท และ 1,351,952,310 บาท ตามลําดับ
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจํา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 1,445,904,932 บาท ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายใน
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

เพิ่มขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่
ในการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ 31 ธันวาคม 2557

481,558,176
8,909,064
1,276,565,625
3,317,746,130
1,069,722,151
1,545,153,649
467,834,262
1,237,084,870
89,226,762

2,164,677
57,427,055
52,212,418
65,071,726
6,619,761
4,009,343
6,220,179

(5,404,038)
(24,479,097)
(55,558,313)
(12,053,020)
(46,196,658)
(2,767,652)

(6,704,005)
(132,634,438)
(4,304,162)
(84,685,986)
(1,309,070)
(7,727)
-

25,368,096
41,468,413
27,913,404
21,175,205
29,841,811
45,114,435
-

(6,758)
4,482,697
1,903,706
(1,911,788)
1,514
77,209

481,558,176
8,902,306
1,291,990,355
3,288,489,857
1,122,968,420
1,489,244,493
490,935,258
1,240,004,263
92,756,498

153,573,623
75,988,125
9,723,362,437

18,825,257
288,797,272
501,347,688

(469,416)
(146,928,194)

(34,224,995)
(263,870,383)

(191,029,252)
(147,888)

(35,663)
781,823
5,292,740

137,668,806
174,537,968
9,819,056,400
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายใน
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

เพิม่ ขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่
ในการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ 31 ธันวาคม 2557

(7,773,353)
(786,739,140)
(1,024,674,594)
(420,445,013)
(1,254,833,148)
(133,139,778)
(821,741,447)
(67,388,784)

(217,359)
(35,430,679)
(183,497,422)
(112,516,147)
(123,839,285)
(41,820,950)
(102,242,336)
(7,556,969)

4,587,159
22,975,114
54,535,311
10,195,101
46,152,538
2,644,049

613,508
109,955,070
2,213,398
85,783,466
1,309,067
2,592
-

-

4,762
1,425,712
(1,023,545)
1,075,226
(1,457)
(81,216)

(7,985,950)
(816,969,152)
(1,096,791,234)
(508,796,193)
(1,237,278,430)
(163,458,017)
(877,828,653)
(72,382,920)

(75,389,220)
(4,592,124,477)
5,131,237,960
(83,934,052)
5,047,303,908

(26,018,375)
(633,139,522)
(131,791,834)
(131,791,834)

380,595
141,469,867
(5,458,327)
(5,458,327)

19,168,889
219,045,990
(44,824,393)
5,316,816
(39,507,577)

(147,888)
(147,888)

(110,077)
1,289,405
6,582,145
6,582,145

(81,968,188)
(4,863,458,737)
4,955,597,663
(78,617,236)
4,876,980,427

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

633,139,522
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายใน
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

เพิ่มขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

481,558,176
8,902,306
1,291,990,355
3,288,489,857
1,122,968,420
1,489,244,493
490,935,258
1,240,004,263
92,756,498

12,822,892
13,926,302
48,808,177
32,903,254
3,978,035
1,513,397
3,274,567

(50,212)
(25,474,964)
(59,240,407)
(3,522,614)
(105,956,335)
(21,422,391)

(3,103,753)
(3,954,730)
(438,276)

122,599,927
35,067,317
64,231,941
51,417,603
7,991,583
21,399,322
540,551

70,665
229,914,451
16,336,738
35,762,837
30,680
2,023,631

481,558,176
8,972,971
1,427,362,962
3,567,397,927
1,223,766,559
1,546,133,050
499,382,262
1,156,991,327
76,734,580

137,668,806
174,537,968
9,819,056,400

17,518,892
548,436,673
683,182,189

(215,666,923)

(19,507,588)
(27,004,347)

5,573,887
(308,988,983)
(166,852)

3,271,687
13,301,546
300,712,235

144,525,684
427,287,204
10,560,112,702
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เช่า

(7,985,950)
(816,969,152)
(1,096,791,234)

(188,813)
(36,737,556)
(179,327,012)

49,778
-

-

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายใน
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ

(508,796,193)
(1,237,278,430)
(163,458,017)
(877,828,653)
(72,382,920)

(99,881,411)
(161,732,965)
(44,645,444)
(105,180,383)
(8,776,915)

25,165,044
59,071,454
3,190,166
105,518,640
21,422,367

เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(81,968,188)
(4,863,458,737)
4,955,597,663
(78,617,236)

(23,383,760)
(659,854,259)
23,327,930
-

4,876,980,427

23,327,930

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(1,934,158)

(54,778)
(54,806,071)

(8,229,541)
(853,656,930)
(1,332,858,475)

3,094,481
3,932,649
438,277

2,967,448
162,937

(14,112,162)
(14,923,263)
(21,067)
(1,265,068)

(594,530,241)
(1,347,963,107)
(204,913,295)
(877,511,463)
(60,401,322)

214,417,449
(1,249,474)
-

15,193,724
22,659,131
(4,345,216)
-

(1,193,575)
2,652
(164,200)
-

(2,179,069)
(87,361,478)
213,350,757
-

(93,530,868)
(5,373,595,242)
5,186,517,460
(78,617,236)

(1,249,474)

(4,345,216)

(164,200)

213,350,757

5,107,900,224
659,854,259
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ราคาทุน
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหน่าย
ขาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

353,132,596
1,294,782,189
1,269,659,667
43,326,084

27,447,718
4,088,597
494,385

(55,586,956)
(46,196,658)
(161,500)

(6,640,151)
(7,727)
-

483
20,913,663
45,133,073
-

353,133,079
1,280,916,463
1,272,676,952
43,658,969

53,288,912
13,008,121
3,027,197,569

8,367,743
74,827,254
115,225,697

(101,945,114)

(6,327,440)
(12,975,318)

(66,026,960)
20,259

55,329,215
21,808,415
3,027,523,093
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

(บาท)
(292,212,609)
(969,283,050)
(861,185,659)
(39,708,501)

(14,876,136)
(98,637,599)
(100,735,562)
(1,687,471)

54,563,954
46,152,538
140,516

6,529,984
2,592
-

(483)
14,637
(12,789)
-

(307,089,228)
(1,006,812,074)
(915,778,880)
(41,255,456)

(32,149,576)
(2,194,539,395)
832,658,174

(6,861,394)
(222,798,162)
(107,572,465)

100,857,008
(1,088,106)

4,497,417
11,029,993
(1,945,325)

(15,540)
(14,175)
6,084

(34,529,093)
(2,305,464,731)
722,058,362

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

222,798,162
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
ราคาทุน
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหน่าย
ขาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

353,133,079
1,280,916,463
1,272,676,952
43,658,969

275,536
26,443,530
1,510,190
145,794

(59,218,186)
(105,956,335)
(12,562,994)

(3,954,731)
-

17,187,820
17,955,845
-

353,408,615
1,261,374,896
1,186,186,652
31,241,769

55,329,215
21,808,415
3,027,523,093

6,219,403
48,659,470
83,253,923

(177,737,515)

(9,219,719)
(13,174,450)

(35,143,665)
-

52,328,899
35,324,220
2,919,865,051
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
อาคารในที่เช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ในที่เช่า
ค่าตกแต่งภายในในที่เช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องถ้วยชาม เครื่ องแก้ว
เครื่ องเงินและผ้าต่าง ๆ
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ขาย

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(บาท)
(307,089,228)
(1,006,812,074)
(915,778,880)
(41,255,456)

(14,910,323)
(99,148,651)
(103,444,684)
(1,563,485)

59,064,693
105,518,640
12,562,976

3,932,650
-

-

(321,999,551)
(1,042,963,382)
(913,704,924)
(30,255,965)

(34,529,093)
(2,305,464,731)
722,058,362

(6,955,012)
(226,022,155)
(142,768,232)

177,146,309
(591,206)

7,565,116
11,497,766
(1,676,684)

-

(33,918,989)
(2,342,842,811)
577,022,240

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

226,022,155
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารในที่เช่าของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ซึ่ งมีราคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 31,167,680 บาท และ 46,043,816 บาท ตามลําดับ ถึงแม้ว่า
จะยังไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ของอาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา มาเป็ นของบริ ษทั ก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั มี
ความเห็ นตามข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายว่า บริ ษทั มีสิทธิ ใช้อาคารโรงแรมดุ สิตธานี พัทยา ในการดําเนิ นกิ จการ
เนื่ องจากอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในที่ดิน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 บริ ษทั ได้ทาํ การจด
ทะเบียนโอนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน ต่อสํานักงานที่ดินพัทยาให้บริ ษทั แล้ว นอกจากนั้น บริ ษทั ได้ครอบครองโดยสงบ
และเปิ ดเผยโดยมีเจตนาเป็ นเจ้าของมาเกินกว่า 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1382 (ดูหมาย
เหตุขอ้ 42)
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตสี้ ์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่ อยแห่ งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ของบริ ษทั ดุ สิต ไทยพร็ อพ
เพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน) มีมูลค่าตามบัญชี 318,723,390 บาท และ 329,408,577 บาท ตามลําดับ ได้จดจํานองเพื่อเป็ น
ประกันภาระผูกพันในการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิต
ธานี ในจํานวน 1,300,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 24)
Philippine Hoteliers, Inc. บริษทั ย่ อยโดยการถือหุ้นทางอ้ อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อาคาร อุปกรณ์ในที่เช่ าและสิ ทธิ ในสัญญาเช่ าที่ดินโรงแรมของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีมูลค่าตาม
บัญชี 468,423,087 เปโซ หรื อประมาณ 341,246,219 บาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวในจํานวน 510,000,000 เปโซ (ดูหมายเหตุขอ้ 23 (ก))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาคารและอุ ปกรณ์ ในงบการเงิ น รวมได้รวมดอกเบี้ ยจ่ ายจากเงิ น กู้ยืมของ Philippine
Hoteliers, Inc. ในอัตราร้อยละ 4.125 - 4.617 ซึ่งคิดเป็ นจํานวนเงิน 14,341,675 เปโซ หรื อ 10,663,155 บาท
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคํานวณค่ าเสื่อมราคาทัง้ จํานวนแล้ วแต่ ยงั คงใช้ งานอยู่
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 อาคารและอุ ปกรณ์ ของกลุ่ มบริ ษทั มี ราคาทุ น ซึ่ งคํานวณค่าเสื่ อมราคาทั้ง
จํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ าํ นวน 2,073,032,467 บาท และ 1,990,532,406 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั มีราคาทุน ซึ่ งคํานวณค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ าํ นวน 984,068,438 บาท และ 1,095,677,171 บาท ตามลําดับ

17

ค่ าเช่ าทีด่ นิ และอาคารจ่ ายล่ วงหน้ า
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

ราคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายเพิม่
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ค่ าเช่ าทีด่ นิ และอาคารจ่ ายล่ วงหน้ า

330,542,583
31,589,170
(106,470,694)

417,312,605
18,264,543
(105,337,149)

240,716,580
(74,066,640)

314,783,220
(74,066,640)

7,688,918
263,349,977

302,584
330,542,583

166,649,940

240,716,580

(109,073,479)
154,276,498

(105,769,297)
224,773,286

(74,066,640)
92,583,300

(74,066,640)
166,649,940
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

ค่ าเช่ าทีด่ นิ และอาคารจ่ ายล่ วงหน้ า (ต่อ)
DMS Property Investment Pvt. Ltd.ได้กรรมสิ ทธิ์ ในการเช่าที่ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์โครงการรี สอร์ ท
และสิ่ งปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดี ฟส์เป็ นระยะเวลา 35 ปี โดยมีค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้า
จํานวน 5,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ สําหรับค่าเช่ ารายปี 5 ปี แรกในอัตราปี ละ 1,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยเริ่ ม
นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2555 และรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้ออกกฎหมายขยายระยะเวลาการให้สิทธิ ใน
การเช่าที่ดินออกไปเป็ นระยะเวลาสู งสุ ด 50 ปี โดยที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องชําระค่าเช่ารายปี เพิ่มอีกปี ละ 100,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2587 เป็ นต้นไป ดังนั้นสิ ทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวจะครบกําหนดในเดือน
กันยายน 2602 ต่อมารัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้กาํ หนดให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสําหรับค่า
เช่ารายปี ส่ วนเพิ่มดังกล่าวสําหรับระยะเวลา 15 ปี สุ ดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
จ่ายชําระแล้วจํานวน 1,312,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 562,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ

133,338,369
2,597,743
(63,301,211)
72,634,901

เพิ่มขึ้น

9,698,300
3,233,695
(14,769,233)
(1,837,238)

ขาย

(2,569,797)
2,332,032
(237,765)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี
(บาท)
-

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงค่า
หน่วยงาน
ต่างประเทศ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

5,429,774
(5,281,886)
147,888

494
(6,195)
(5,701)

145,897,140
549,552
(75,744,607)
70,702,085
14,769,233
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ

145,897,140
549,552
(75,744,607)
70,702,085

ตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชี

เพิ่มขึ้น

4,816,404
1,067,404
(15,278,128)
(9,394,320)

(บาท)

(530,495)
529,446
(1,049)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

สิ นทรัพย์
โอนระหว่างกัน

1,783,808
(1,616,956)
(2,652)
164,200

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงค่า
หน่วยงาน
ต่างประเทศ

813,248
(518,352)
294,896

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

152,780,105
(91,014,293)
61,765,812
15,278,128
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น (ต่อ)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน – สุ ทธิ

104,355,292
(46,000,806)
58,354,486

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหน่าย
ขาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

5,424,468
(10,855,924)
(5,431,456)

-

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

รับโอน

-

-

109,779,760
(56,856,730)
52,923,030
10,855,924
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น (ต่อ)
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน – สุ ทธิ

109,779,760
(56,856,730)
52,923,030

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจําหน่าย
ขาย
ออกจากบัญชี
(บาท)

1,132,874
(10,883,035)
(9,750,161)

-

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(530,495)
529,446
(1,049)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

รับโอน

-

110,382,139
(67,210,319)
43,171,820
10,883,035
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2558
2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

135,270,755
(34,318,888)
100,951,867

157,136,890
(47,030,912)
110,105,978

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(54,373,418)

การหักกลบรายการของภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

60,557,799
(27,943,963)
32,613,836

73,711,217
(40,523,164)
33,188,053

(59,562,234)

(27,943,963)

(40,523,164)

34,318,888

47,030,912

27,943,963

40,523,164

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

(20,054,530)

(12,531,322)

-

-

สุ ทธิ

80,897,337

97,574,656

32,613,836

33,188,053

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
1 มกราคม 2558
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
78,418,590
(33,902,932)
ขาดทุนสะสมทางภาษี
35,270,809
2,887,015
3,565,792
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
43,447,491
5,583,990
อื่น ๆ
157,136,890
(25,431,927)
3,565,792
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
44,515,658
41,723,616
49,031,481
135,270,755

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
อื่น ๆ
รวม

45,978,519
13,583,715
59,562,234

(8,776,340)
7,338,654
(1,437,686)

(3,751,130)
(3,751,130)

33,451,049
20,922,369
54,373,418

สุ ทธิ

97,574,656

(23,994,241)

7,316,922

80,897,337
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
อื่น ๆ
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

94,803,683
36,505,474
41,430,152
172,739,309

(16,385,093)
1,017,913
2,017,339
(13,349,841)

(2,252,578)
(2,252,578)

78,418,590
35,270,809
43,447,491
157,136,890

42,656,099
14,720,344
57,376,443

(1,136,629)
(1,136,629)

3,322,420
3,322,420

45,978,519
13,583,715
59,562,234

115,362,866

(12,213,212)

(5,574,998)

97,574,656
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

(บาท)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวม

39,252,097
20,122,290
14,336,830
73,711,217

(16,663,792)
336,241
1,046,300
(15,281,251)

2,127,834
2,127,834

22,588,305
22,586,365
15,383,130
60,557,800

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
อื่น ๆ
รวม

39,396,954
1,126,210
40,523,164

(258,370)
(258,370)

(12,320,830)
(12,320,830)

27,076,124
867,840
27,943,964

สุ ทธิ

33,188,053

(15,022,881)

14,448,664

32,613,836
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

(บาท)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวม

44,749,457
19,259,270
15,471,352
79,480,079

(5,497,360)
863,020
(1,134,522)
(5,768,862)

-

39,252,097
20,122,290
14,336,830
73,711,217

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
อื่น ๆ
รวม

36,384,494
870,364
37,254,858

255,846
255,846

3,012,460
3,012,460

39,396,954
1,126,210
40,523,164

สุ ทธิ

42,225,221

(6,024,708)

(3,012,460)

33,188,053

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เกิดจากการรายการดังต่อไปนี้
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษี
สุ ทธิ

5,646,615
58,282,494
63,929,109

5,914,880
56,677,530
62,592,410
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5,374,464
55,665,019
61,039,483

5,651,257
55,635,588
61,286,845

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

19

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุระหว่างปี 2560 - 2563 และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เกี่ ยวกับภาษี เงิ น ได้ในปั จจุ บ นั กลุ่ มบริ ษ ทั ยังมิ ได้รับรู ้ รายการดังกล่ าวเป็ นสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี
เนื่องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว

20 เงินมัดจําเพื่อให้ ได้ สิทธิในการบริหารโรงแรม
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้ยกเลิกสัญญาร่ วมทุนใน Dusit Thani Laguna
Singapore Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยจะเปลี่ยนมารับจ้างบริ หารอย่างเดียวเท่านั้น ในการนี้ บริ ษทั จะโอนหุ น้ ที่
ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั ร่ วมทุนคืน Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรื อบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
จาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. และไม่ให้บริ ษทั ร่ วมทุนใช้ชื่อ “Dusit Thani” เป็ นส่ วนหนึ่งของชื่อของบริ ษทั
ร่ วมทุนอีกต่อไป
บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญาร่ วมทุนใน Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. แล้วเมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2557
เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ทําบันทึกข้อตกลงกับ Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เกี่ยวกับเงินมัดจําเพื่อให้
ได้สิทธิในการบริ หารโรงแรมจํานวน 4,000,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ แก่ Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรื อบริ ษทั
หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เพื่อประโยชน์ในการรับบริ หารโรงแรม
ของบริ ษทั ดังกล่าว และตกลงให้โอนจํานวนเงินที่บริ ษทั ได้จ่ายล่วงหน้าให้แก่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte.
Ltd. จํานวน 1,000,400 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (หรื อจํานวน 25,270,104 บาท) นั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของเงินมัดจําเพื่อให้ได้
สิ ทธิ ในการบริ หารโรงแรม และสําหรับจํานวนเงินที่เหลืออีก 2,999,600_ดอลลาร์ สิงคโปร์ มีกาํ หนดจ่าย 2 ครั้งตาม
ระยะเวลาการก่อสร้างโรงแรม ทั้งนี้เงินมัดจําดังกล่าวจะได้รับคืนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
21

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

2558
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม

538,000,000
538,000,000
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2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(บาท)
639,000,000
390,000,000
639,000,000
390,000,000

593,000,000
593,000,000

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนําไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนี้
วงเงินกู้
วันที่ในสัญญา

2558

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2550
450,000,000
2 พฤศจิกายน 2553
150,000,000
8 ธันวาคม 2553
300,000,000
15 ธันวาคม 2553
800,000,000
1 พฤศจิกายน 2554
450,000,000
รวม (1)
2,150,000,000

2557

อัตราดอกเบี้ย

(บาท)
450,000,000
MMR
150,000,000
MMR
250,000,000 ตามธนาคารกําหนด
800,000,000
MMR
450,000,000
MMR
2,100,000,000

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ ตสี้ ์ จํากัด (มหาชน)
24 มิถุนายน 2552
50,000,000
50,000,000
15 ตุลาคม 2555
200,000,000
50,000,000
6 พฤศจิกายน 2555
50,000,000
50,000,000
รวม (1)
300,000,000
150,000,000
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
3 กันยายน 2554
รวม (2)

126,145,775
126,145,775

บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
13 กรกฎาคม 2558
15,000,000
รวม (3)
15,000,000
รวม
2,591,145,775

MMR
MMR
MMR

LIBOR +
115,215,100 ร้อยละ 2.925 ต่อปี
115,215,100

2,365,215,100
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MMR

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)
390,000,000
390,000,000

450,000,000
143,000,000
593,000,000

148,000,000
148,000,000

46,000,000
46,000,000

-

-

538,000,000

639,000,000

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
- MMR : Money Market Rate
(1)
(2)

(3)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าว มีวงเงิน 3,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักทรัพย์ใบหุ ้นของบริ ษทั
ย่อยดังกล่ าวทั้งหมด จํานวน 38,500,000 หุ ้น วางเป็ นหลักประกัน (ดู หมายเหตุขอ้ 13) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 วงเงินกูย้ มื จํานวน 1,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 60 และโดยผูถ้ ือ
หุ น้ อื่นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอีก 2 ราย ในอัตราร้อยละ 40 และอีกจํานวน 2,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้า
ประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 65 และโดยผูถ้ ือหุ ้นอื่นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอีก 1 ราย ในอัตราร้อยละ 35
และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินกูย้ ืมจํานวน 1,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใน
อัต ราร้ อ ยละ 55 และโดยผูถ้ ื อ หุ ้น อื่ น ของบริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่ าวอี ก 3 ราย ในอัต ราร้ อ ยละ 45 และอี ก จํานวน
2,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 60 และโดยผูถ้ ือหุ ้นอื่นของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอีก 2 ราย ในอัตราร้อยละ 40
เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นดัง กล่ า ว มี ร ะยะเวลาการเบิ ก ใช้ภ ายใน 10 ปี และมี ก ารคํ้า ประกัน โดยบริ ษ ัท จํา นวน
15,000,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารในวงเงินรวมทั้งสิ้ น
85,000,000 บาท โดยไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จากธนาคารรวมทั้งสิ้ น 40,000,000
บาท โดยไม่มีหลักประกัน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจํารับ
รายได้รับล่วงหน้า - วิทยาลัยดุสิตธานี
อื่น ๆ
รวม

151,314,965
12,637,818
37,694,387
407,407,518
156,521,956
148,768,434
48,084,362
962,429,440

162,505,705
57,195,935
30,616,203
381,924,979
147,163,697
154,027,670
65,200,101
998,634,290

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

48,290,116
27,137,315
9,816,111
94,493,199
25,658,294
40,390,211
245,785,246

46,118,702
26,291,879
10,369,852
77,415,339
18,713,996
58,019,762
236,929,530

ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเปโซ
อื่น ๆ
รวม

626,079,201
144,949,510
177,764,650
13,636,079
962,429,440

84

704,827,746
135,510,893
157,665,810
629,841
998,634,290

238,609,776
6,999,619
175,851
245,785,246

236,929,530
236,929,530

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
อัตราดอกเบี้ย
2558
2557
(ร้อยละต่ อปี )

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
โดย Philippine Hoteliers, Inc.
- มีกาํ หนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
จนถึงปี 2558
- มีกาํ หนดชําระคืนทุกงวดหกเดือน
เริ่ ม ธันวาคม 2559 จนถึงปี 2567
4.1250 - 4.3703
โดย DMS Property Investment Pvt. Ltd.
- มีกาํ หนดชําระคืนทุกงวดสามเดือน
เริ่ ม กันยายน 2556 จนถึงปี 2561
3.4600
โดยบริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
- มีกาํ หนดชําระคืนทุกงวดสามเดือน
เริ่ ม ตุลาคม 2560 จนถึงปี 2565
3.7608

2558

งบการเงินรวม
(บาท)

2557

3.8833

-

10,636,962

4.2500

455,413,000

51,089,500

3.2569

929,874,570

1,079,731,720

-

116,200,000
1,501,487,570
(324,374,850)
1,177,112,720

1,141,458,182
(241,067,512)
900,390,670

หั ก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวม
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

2558

งบการเงินรวม

2557

(บาท)
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก กูเ้ พิ่ม
หั ก จ่ายคืนเงินกู้
บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
85

1,141,458,182
515,847,100
(258,001,034)
102,183,322

1,277,108,643
50,134,000
(191,698,247)
5,913,786

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,501,487,570
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1,141,458,182

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
Philippine Hoteliers, Inc.
ก) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยถือหุ ้นทางอ้อม ได้ทาํ สัญญากูเ้ งิน
กับธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อปรับปรุ งโรงแรมในวงเงิน 510.00 ล้านเปโซ โดยจดจํานองอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของโรงแรม และสิ ทธิ ในสัญญาเช่ าที่ดินของโรงแรมเป็ นประกัน (ดู หมายเหตุขอ้ 16) สัญญากูย้ ืมดังกล่าวมี
ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังนี้
ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่กาํ หนดในตัว๋ สัญญาใช้เงิน หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิง
กับอัตราดอกเบี้ยของ 6-month MART1 ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บวกร้อยละ 1.70 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ
6 เดือน
ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนจนถึงปี 2558 รวม 13 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่ครบกําหนด 24 เดือน
นับจากวันที่เบิกรับเงินกูง้ วดแรกคือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวมีขอ้ กําหนดในการจ่ายเงินปั นผล เงื่อนไขในการดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และอัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไว้ดว้ ย
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเงินกูย้ ืมระยะยาวคงค้างจํานวน 14,574,176 เปโซ (หรื อจํานวน
10,636,962 บาท) และในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งหมดแล้ว
ข) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ย่อยนี้ได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับธนาคารอีกแห่ งหนึ่งเพื่อปรับปรุ งโรงแรมในวงเงิน
991.68 ล้านเปโซ กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี โดยกําหนดชําระคืนเงินต้นงวดหลังจากเบิกเงินกูย้ ืมงวดแรก
(วันที่ 19 กันยายน 2557) แล้ว 24 เดือน สัญญากูย้ มื ดังกล่าวมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขดังนี้
(1) ดอกเบี้ย กําหนดจ่ายทุก ๆ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็ น 3 ทางเลือก ดังนี้
ก) กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบรายไตรมาส โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบรายไตรมาส บวกอัตรา
ร้อยละ 1.50 หรื อ อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์* บวกอัตราร้อยละ 0.125 แล้วแต่
อัตราใดมีค่าสู งกว่า ณ วันที่กาํ หนดอัตราดอกเบี้ย
ข) กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบราย 6 เดือน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบราย 6 เดือน บวกอัตราร้อย
ละ 1.50 หรื อ อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์* บวกอัตราร้อยละ 0.25 แล้วแต่อตั รา
ใดมีค่าสู งกว่า ณ วันที่กาํ หนดอัตราดอกเบี้ย
ค) กํา หนดอัต ราดอกเบี้ ยแบบรายปี โดยใช้อ ัต ราดอกเบี้ ยตราสารหนี้ แบบรายปี บวกอัต ราร้ อ ยละ
1.50 หรื อ อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์* บวกอัตราร้อยละ 0.475 แล้วแต่อตั ราใด
มีค่าสู งกว่า ณ วันที่กาํ หนดอัตราดอกเบี้ย
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เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
โดยบริ ษทั ย่อยต้องเลือก 1 ทางเลือกเพือ่ กําหนดค่าอัตราดอกเบี้ย
* ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ หรื อ Bangko Sentral ng Pilipinas
(2)

กําหนดชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน หลังจากเบิกเงินกูย้ มื ในแต่ละครั้ง แล้ว 2 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก) ร้อยละ 10 ของเงินกูย้ มื จะต้องชําระคืนทุกงวดหกเดือนในปี ที่ 3
ข) ส่ วนที่เหลือร้ อยละ 90 ของเงินต้น จะต้องชําระคืนทุกงวดหกเดื อน ภายใน 7 ปี ที่เหลือจากวันที่กูย้ ืม
จนถึงวันที่ครบกําหนดชําระ โดยเงินต้นคงเหลือทั้งหมดจะชําระในงวดสุ ดท้าย

สัญญากูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ กําหนดในการจ่ายเงินปั นผล เงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไว้ดว้ ย
บริ ษทั ย่อยได้เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบ (1) ข) ใช้อตั ราดอกเบี้ยตราสารหนี้ แบบราย 6 เดือน บวกอัตราร้อยละ 1.50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเงินกูย้ ืมระยะยาวคงค้างจํานวน 595,000,000 เปโซ (หรื อ
จํานวน 455,413,000 บาท) และ 70,000,000 เปโซ (หรื อจํานวน 51,089,500 บาท) ตามลําดับ
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ย (ถื อ หุ ้ น ทางอ้อ ม) และตั้งอยู่ที่ ส าธารณรั ฐมัล ดี ฟ ส์ ได้ท าํ
สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย ในวงเงิน 41,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งมี
หลักทรัพย์ใบหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวทั้งหมด จํานวน 38,500,000 หุ ้น วางเป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วงเงินกูย้ ืมจํานวน 38,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในอัตรา
ร้ อยละ 60 และโดยผูถ้ ื อ หุ ้น อื่ น ของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวอี ก 2 ราย ในอัตราร้ อยละ 40 และอี กจํานวน 3,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 65 และโดยผูถ้ ือหุ น้ อื่นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอีก 1 ราย
ในอัตราร้อยละ 35 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินกูย้ ืมจํานวน 38,500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกัน
โดยบริ ษทั ในอัตราร้ อยละ 55 และโดยผูถ้ ื อหุ ้นอื่ นของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวอี ก 3 ราย ในอัตราร้ อยละ 45 และอี ก
จํานวน 3,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 60 และโดยผูถ้ ือหุ ้นอื่นของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวอีก 2 ราย ในอัตราร้อยละ 40
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวมีขอ้ กําหนดในการจ่ายเงินปันผล เงื่อนไขในการดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และ
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไว้ดว้ ย
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เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวมี เงิ น กู้ยืมระยะยาวคงค้างจํานวน 25,800,000 ดอลลาร์
สหรั ฐฯ (หรื อ จํานวน 929,874,570 บาท) และ 32,800,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ (หรื อจํานวน 1,079,731,720 บาท)
ตามลําดับ
บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะ
ยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ในวงเงิน 116.20 ล้านบาท เพื่อการสนับสนุ นธุ รกิ จ ปรับปรุ งอาคาร จัดซื้ ออุปกรณ์ใหม่
และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก
(วันที่ 24 สิ งหาคม 2558) กําหนดอัตราดอกเบี้ย BIBOR* 1 เดือน บวกร้อยละ 2.20 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเป็น
รายงวด 3 เดื อน โดยชําระงวดแรกภายในเดื อนที่ 27 นับจากมี การเบิ กใช้เงิ นกู้งวดแรก โดยกําหนดชําระในวัน
สุ ดท้ายของเดือน ดังนี้
-

งวดที่ 1 - 4
งวดที่ 5 - 8
งวดที่ 9 - 19
งวดสุ ดท้าย

จํานวนงวดละ 750,000 บาท
จํานวนงวดละ 4,500,000 บาท
จํานวนงวดละ 8,250,000 บาท
จํานวน 4,450,000 บาท หรื อ จํานวนที่เหลือทั้งหมด

* BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของดอกเบี้ยกูย้ มื เงินระหว่างธนาคารของตลาด
เงินในกรุ งเทพมหานคร
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวกําหนดเงื่อนไขในการดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ไม่ต่าํ กว่า 1.1 เท่า ของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างจํานวน 116,200,000 บาท
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รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ า
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ทาํ สัญญา
ให้เช่าที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณู ปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
กับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี อัตราค่าเช่ารวม
ตลอดอายุสัญญาเช่ า 763,000,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญาของบริ ษทั ย่อยภายใต้
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระหว่างบริ ษทั ย่อยกับกองทุนรวม โดยจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตามสัญญาให้เช่า
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวไว้กบั กองทุนรวมดังกล่าว ในวงเงินประมาณ 1,300,000,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

2558
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หั ก รับรู ้เป็ นรายได้จนถึงงวดปัจจุบนั

763,000,000
(127,724,110)
635,275,890
(25,433,333)
609,842,557

หั ก ส่ วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ า
25

งบการเงินรวม
(บาท)

2557

763,000,000
(102,290,777)
660,709,223
(25,433,333)
635,275,890

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้มีกองทุน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่จดั ให้
มีกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

190,897,540

166,489,109

112,931,822

99,712,351

57,333,550
(42,479,131)
205,751,959

59,485,485
(51,081,694)
174,892,900

112,931,822

99,712,351
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุน
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

31,084,032

33,235,810

13,141,225

11,502,595

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

16,414,816

(7,498,013)

10,639,170

-

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

225,974,594
(25,818,575)
31,084,032

218,666,691
(21,783,993)
33,235,810

99,712,351
(10,560,924)
13,141,225

96,296,350
(8,086,594)
11,502,595

13,214,269

(3,822,305)

10,639,170

-

3,776,770

(321,609)

-

-

248,231,090

225,974,594

112,931,822

99,712,351
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลตอบแทนที่คาดไว้สาํ หรับสิ นทรัพย์โครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
เงินสมทบจ่ายจริ ง
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

51,081,694
2,258,433

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(บาท)
45,791,549
2,021,418

-

-

(3,200,547)

3,736,118

-

-

2,262,449
(9,922,898)
42,479,131

(198,212)
10,214,744
(10,483,923)
51,081,694

-

-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2558
2557
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

23,814,337
7,269,695
31,084,032

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(บาท)
10,339,659
26,536,054
2,801,566
6,699,756
33,235,810
13,141,225

8,915,343
2,587,252
11,502,595

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2558
2557
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์

1,013,030
7,652,936
7,748,850
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(บาท)
540,362
(593,643)
5,184,862
(6,904,370)
4,913,946

-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25

รวม
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

16,414,816

(7,498,013)

10,639,170

-

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2558
2557
รวมในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

19,032,402
16,414,816
35,447,218

26,530,415
(7,498,013)
19,032,402

26,701,391
10,639,170
37,340,561

26,701,391
26,701,391

ข้อ สมมุ ติห ลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย ณ วัน ที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ ว ง
นํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2558
2557
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

2.8 - 4.79
3.0
4.0 - 9.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ร้อยละ)
3.7 - 5.4
2.8
3.0
3.0
4.0 - 9.0
4.0 - 9.0

3.7
3.0
4.0 - 9.0

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล ณ วัน ที่ ร ายงาน โดยถื อ ว่ า ข้อ สมมติ ฐ านอื่ น ๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
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25

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราคิดหมุนเวียนพนักงานสําหรับปี
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

เพิ่มขึ้น
(14,643,235)

ลดลง
15,711,886

เพิ่มขึ้น
(5,729,677)

ลดลง
6,420,437

14,901,694

(14,075,946)

6,102,274

(5,569,560)

(10,187,481)

12,623,234

(5,293,358)

6,571,280

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2558

งบการเงินรวม

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น / บาท)

จํานวนเงิน

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000
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ทุนเรื อนหุ้น (ต่อ)

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
หั ก หุน้ ทุนซื้อคืน
โดย บริ ษทั ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2558
จํานวนหุน้

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น / บาท)

จํานวนเงิน

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

(471,500)
84,528,500

(15,740,202)
834,259,798

(471,500)
84,528,500

(15,740,202)
834,259,798

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น / บาท)

จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000

10

85,000,000

850,000,000

85,000,000

850,000,000
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ทุนเรื อนหุ้น (ต่อ)
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

27

หุ้นทุนซื้อคืน
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้ซ้ื อหุ ้นทุนคืนจํานวน 2,779,500 หุ น้ คิดเป็นร้อยละ
3.27 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิน เนื่ องจากบริ ษทั มี
สภาพคล่องส่ วนเกิน กําหนดระยะเวลาจําหน่ ายหุ ้นทุนที่ซ้ื อคืน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2549
บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ ทุนคืนแล้วจํานวน 2,760,500 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 3.25 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ น 115,818,208 บาท
ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายหุ ้นทุนซื้ อคืนทั้งหมด จํานวน 2,760,500 หุ น้ โดยมีกาํ ไรจากการขายหุ ้นทั้งสิ้ น
16,950,268 บาท ซึ่งแสดงเป็ นส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ ตี้ส์ จํากัด
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ถือหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นจํานวน 606,300
หุน้ ราคาทุน 20,240,264 บาท ได้จดั ประเภทเป็ นหุน้ ทุนซื้อคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ดุ สิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด ได้ขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้บุคคลภายนอก จํานวน
134,800 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 5,915,334 บาท โดยมีกาํ ไรจากการขายหุน้ ทั้งสิ้ น 1,415,272 บาท ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนเกิน
ทุนหุ ้นทุนซื้ อคืน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ดุ สิตธานี พร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ จํากัด ได้ถือหุ ้น
สามัญของบริ ษทั เป็ นจํานวน 471,500 หุ ้น โดยมีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 15,740,202 บาท ซึ่ งได้จดั ประเภทเป็ นหุ ้น
ทุนซื้อคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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หุ้นทุนซื้อคืน (ต่อ)
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหนังสื อของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่ องความเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการกันกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับ
หุ ้นซื้ อคืน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรั บหุ ้นซื้ อคืนเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับหุน้ สามัญซื้อคืนคือ 15,740,202 บาท โดยแสดงรวมอยูใ่ นสํารองหุน้ ทุนซื้อคืน (ดูหมายเหตุขอ้ 28)

28

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุ น สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํ ารองหุ้นทุนซื้อคืน
สํารองหุ ้นทุนซื้ อคืนคือจํานวนเงินที่จดั สรรจากกําไรสะสมในจํานวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ ้นบริ ษทั ที่ถือโดยกลุ่ม
บริ ษทั สํารองหุน้ ทุนซื้อคืนนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี
กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ทุนสะสมของวิทยาลัยดุสิตธานี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ตามพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน.พ.ศ. 2546.แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม . (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550.กํา หนดให้
สถาบันการศึกษาเอกชนนําเงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไป โอนไปชดเชยกองทุนอื่นใดที่มี
ยอดติ ดลบก่ อน แล้วจึ งจัดสรรเงิ นส่ วนที่ เหลื อไปให้กองทุ นประเภทต่าง. ๆ.รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 และ
จัดสรรผลประโยชน์ให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่เกิ นร้อยละ 30 โดยให้มียอดคงเหลืออยู่เป็ นทุนดําเนิ นงานของกองทุน
ทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
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สํ ารอง (ต่อ)
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า

29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมเดียวกัน
หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ชื่ อกิจการ

บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
(มหาชน)

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ประเภทกิจการ
ไทย
-

ไทย
ไทย

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
โรงแรมและรับจ้าง
บริ หารโรงแรม
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ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอาํ นาจและความ
รับผิดชอบการวางแผน สัง่ การ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วา่ จะทํา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อม)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Philippine Hoteliers, Inc.

ฟิ ลิปปิ นส์

โรงแรม
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เป็ นบริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อม)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
วิทยาลัยดุสิตธานี
ไทย
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด ไทย
บริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จํากัด
ไทย
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
ไทย
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
ไทย
Dusit Overseas Co., Ltd.
ฮ่องกง
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
Dusit USA Management Inc.
สหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
ไทย
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
ไทย
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
Philippine Hoteliers International Center
for Hospitality Education, Inc.
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะ เพนนินซูล่า ทราเวล
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
บริ ษทั ธนจิรัง จํากัด

อินเดีย
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ไทย

ประเภทกิจการ
การศึกษา
การศึกษา
โรงแรม
สถานสุ ขภาพ
โรงแรม
รับจ้างบริ หาร
รับจ้างบริ หาร
โรงแรม
รับจ้างบริ หารโรงแรม
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สอนการประกอบ
อาหาร
รับจ้างบริ หารโรงแรม
รับจ้างบริ หารโรงแรม

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อม)
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อม)
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อม)
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นกิจการร่ วมค้า
เป็ นกิจการร่ วมค้า
เป็ นกิจการร่ วมค้า

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นบริ ษทั ร่ วม

ฟิ ลิปปิ นส์

การศึกษา

ไทย
ไทย

โรงพิมพ์
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
จําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โรงพยาบาล
ธนาคาร
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
ห้างสรรพสิ นค้า
สํานักงานให้เช่า
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เป็ นบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั และกรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั และกรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิค บริ วเวอรี่ จํากัด
บริ ษทั อมตะซิ ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
บริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดีบุก จํากัด
บริ ษทั ไทยฟาร์ มมิ่ง จํากัด
บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จํากัด
บริ ษทั เอ็มบีเค รี สอร์ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บีวี โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แปลน เอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ชินวงศ์ฟู้ด จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ประเภทกิจการ
ไทย
จําหน่ายแพ็คเกจทัวร์
รวมการจัดหาที่พกั
ตัว๋ เครื่ องบิน
ไทย
ผลิตและจําหน่ายเบียร์
ไทย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ไทย
ทําเหมืองแร่ และ
ถลุงโลหะ
ไทย
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
ไทย
อุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตร
ไทย
ผลิตปูนซิเมนต์
ไทย
ผลิตและจําหน่าย
เครื่ องดื่ม
ไทย
พลังงาน
ไทย
จําหน่ายและติดตั้ง
เครื่ องจักร
ไทย
การเงิน
ไทย
ธนาคารพาณิ ชย์
ไทย
การเกษตร
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลงทุนในหลักทรัพย์
ให้เช่าที่ดิน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ผลิตและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
ที่ปรึ กษา
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ยูนิต้ ีฟูด จํากัด
บริ ษทั ซีเพค จํากัด
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ที เค เอส เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ ป จํากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/ สั ญชาติ
ประเภทกิจการ
ไทย
ผลิตและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทย
ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทย
ดําเนินกิจการและ
บริ หารกิจการท่าเรื อ
ไทย
ธุรกิจสิ่ งพิมพ์
ไทย

ที่ปรึ กษา

บริ ษทั บูติค อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุ๊ ป
จํากัด
บริ ษทั บูติค พร็ อพเพอร์ต้ ี กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

ที่ปรึ กษา

ไทย

บริ ษทั บูติค เทรดดิ้ง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
นําเข้าสิ นค้า

บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ไทย

มูลนิธิ ดร.กําจัด - ปราณี มงคลกุล

ไทย

ผลิตและจําหน่าย
เสื้ อผ้า
กิจการเพื่อสาธารณะ
กุศล

102

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ค่าโอนสิ ทธิและหน้าที่
บริ หารโรงแรม

นโยบายการกําหนดราคา
คิดในอัตราร้อยละของรายได้รวมหรื อกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขของแต่ละสัญญา และใช้เป็ นฐานในการคํานวณค่าบริ หาร หรื อค่า
สิ ทธิซ่ ึงเรี ยบเก็บจากแต่ละโรงแรมที่รับบริ หาร
คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่นที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หาร
ถือตามราคาโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีบวกกําไรที่ตกลงกัน
เป็ นไปตามราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอกและหลักเกณฑ์การให้ส่วนลด
ตามราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมในการบริ หารโรงแรม
รายการขายและซื้ออุปกรณ์
รายการขายและซื้ออื่น ๆ
รายการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
- เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - คิดตามอัตราดอกเบี้ยไม่นอ้ ยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์บวก
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
--คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
รายได้อื่น
คํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งและถือตามราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
- เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คิดตามอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้ อยละ 2.925 ต่อปี หรื อไม่น้อยกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริ ษทั ย่อยต้องชําระต่อสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามสัญญา
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การร่ วมค้า
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด

Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด

งบการเงินรวม

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

รายได้อื่น
(บาท)

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

17,623,710
-

-

-

270,185
194,542
12,497

252,200
-

6,399
58,660

46,200
1,513,263

-

-

-

1,400,988

262,363,422

-

-

67,182
44,138
62,379,843

-

13,411,800
-

1,484,100
-

-

-

1,633,567
5,297
1,417,087
-
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

14,579,702
224,192
379,913
95,298,680

งบการเงินรวม
รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

2,648,374
2,648,374
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411,250
13,823,050

รายได้อื่น
(บาท)
4,019
682,664
4,048,995

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

262,615,622

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย

37,804
102,863

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

19,700
1,629,423
1,691,257
7,519
7,963,313

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

รายได้อื่น
(บาท)

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

การร่ วมค้า
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

8,782,340
-

56,607

-

157,395
1,863,440

-

-

-

บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี

-

-

-

-

299,835,621

-

86,308,379

30,508
1,287,955
30,393,639
40,494,442

56,607

13,411,800
411,450
13,823,250

793,940
109,458
2,924,233

90,000
299,925,621

-

1,780,225
89,231
1,013,965
340,631
6,000
89,538,431

กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

107

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

466,333
64,380
30,000
5,876,222
2,268,860
30,000
756,658
812,153

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

15,695,664
1,344,786
85,621
41,233,611
-

568,189
35,999,969
-
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รายได้อื่น
(บาท)
25,169,383
900,000
2,490,085
7,635
46,137,201
15,576,082
42,505,160
13,218,056
1,015,179
667,604
8,249,467

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

10,400
77,110
50,401

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

18,330,000
64,865,286
8,575
52,900
-

14,133
5,580,627
87,983
2,953,739
-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การร่ วมค้า
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

รายได้อื่น
(บาท)

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

17,623,710
-

-

28,999,130
-

270,000
194,542
-

252,200
-

6,399
-

46,200
1,513,263

-

-

82,356,400

1,400,988

-

-

-

224,192
44,138
61,473,201

-

411,450
-

-

-

-

1,632,357
19,700
1,596,228
537,574
-
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

59,382
379,913
90,109,142

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

2,648,374
61,008,056

148,335,138
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รายได้อื่น
(บาท)
682,664
158,484,046

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

390,111

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

37,804
83,300,964

5,297
1,691,257
7,519
15,685,877

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

รายได้อื่น
(บาท)

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

593,254
64,380
1,570,185
4,946,141
2,213,627
30,000
104,489
-

21,393,219
43,943
363,039
63,609,376
-

568,189
35,999,968
999,990
-

27,689,452
1,140,000
778,313
4,951,227
21,533,075
13,714,419
46,007,527
9,704,251
191,923
541,733
4,491,051

37,372
199,615
234,274
-

305,038
65,244,576
145,621
-

18,859,465
1,779,393
16,093,497
1,763,866
131,952
2,534,636
-

17,564,154
-

-

24,999,250
-

314,781
3,388,073

-

-

-
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริ การ

รายได้ค่า
บริ หารงาน

เงินปั นผลรับ

รายได้อื่น
(บาท)

ต้นทุนขาย
และการ
ให้บริ การ

ค่าใช้จ่าย
ในการขาย

ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

-

-

90,469,120

-

-

-

86,308,379

1,287,955
30,268,548
30,508
58,673,241

85,409,577

11,862,000
411,450
165,309,967

105,869
134,551,694

471,261

90,000
65,785,235

1,736,505
89,231
759,279
340,631
6,000
130,402,834
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

113,394,186
836,399
114,230,585

114

122,538,164
928,770
123,466,934

64,358,781
195,969
64,554,750

67,553,459
182,823
67,736,282

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า
การร่ วมค้า
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นิวแอตแลนติก จํากัด
รวม

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

(บาท)
754,649

186,520

-

9,744,392

-

-

404,711
-

51,385
12,038
2,273,925

-

-

-

11,961,140

-

-

-

-

86,308,379

-

5,355,455
93,227

22,338
21,914,390

-

12,212
1,362,952
1,375,164

6,000
8,918,095
9,328,806

2,337,348

86,308,379

1,584,991
1,584,991

6,203,331
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บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้
การค้า
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
Philippine Hoteliers, Inc.
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
Dusit Overseas Co., Ltd.
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
Dusit USA Management Inc.
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด

31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

เจ้าหนี้อื่น

31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

เจ้าหนี้อื่น

(บาท)
46,302
335,568
132,757
11,020
8,055

8,075,615
80,250
768,394
2,640
7,854,480
4,447,233
20,104,993
2,936,365
377,014
556,051
5,024,182
39,329

518
338,329
21,234
34,867
-

116

297,640
16,950
6,926,093
68,026
1,795,998
39,600
4,502,500
7,434,320

28,422
684,800
219,518
-

8,724,170
101,650
314,632
262,416
9,809,817
4,254,363
38,237,977
926,287
369,281
43,603
114,559
4,491,051

2,534,636
-

-

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

(บาท)
การร่ วมค้า
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.

-

186,520

-

-

-

102,770

-

-

754,649
-

7,229,784

-

-

809,398
-

24,076
4,134,408

-

-

-

125,546

-

-

-

-

86,308,379

-

-

-

-

1,362,952

-

-

-

1,584,991

4,695,485

-

-

-

8,719,495

-

-

-

บริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั แอคมี พริ นติ้ง จํากัด
บริ ษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
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29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค้างจ่าย

ลูกหนี้
การค้า

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

(บาท)
กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

-

-

-

78

-

-

-

-

93,227

-

-

-

-

-

-

-

-

861,503

-

-

-

-

-

-

6,077,063

58,669,899

394,948

22,444,157

10,461,633

71,911,060

88,843,015

1,584,991
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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29 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่กจิ การที่
เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การที่
เกีย่ วข้ องกัน
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Co., Ltd.

อัตราดอกเบี้ย
2558
2557
(ร้ อยละต่ อปี )

3.14

7.50

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558

2557

2558

2557

(บาท)

-

-

38,500,000

1,800,000

39,553,081

-

-

-

3.14

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

1,800,000
36,700,000
38,500,000

1,800,000
1,800,000

36,362,432

-

-

-

3,190,649
39,553,081

-

-

-
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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29

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินแก่
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งเป็ นการร่ วมค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 13,500,000 หยวน เพือ่ เป็ นทุนหมุนเวียนของการร่ วมค้าดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการให้กยู้ มื 5 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินให้กยู้ มื 1 - 5 ปี ของธนาคารจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การ
ร่ วมค้าได้เบิกถอนเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วจํานวน 6,750,000 หยวน (หรื อจํานวน 39,553,081 บาท)
อัตราดอกเบี้ย
2558
2557
(ร้อยละต่ อปี )
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์
รี สอร์ท จํากัด ∗
3.4600 3.2569
∗

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(บาท)
5,045,831

4,608,611

-

-

บริ ษทั เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายคืนเงินกู้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,608,611
-

13,105,780
(8,514,948)

-

-

437,220
5,045,831

17,779
4,608,611

-

-
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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30

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุ รกิ จที่สําคัญนี้ ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่ วยงาน
ธุรกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส
ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยูด่ งั ข้างล่างนี้ ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน
และสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าเป็ นข้อมูลที่เหมาะสม
ในการประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้

กลุ่มธุรกิจโรงแรม
กลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใต้กองทุนรวม
กลุ่มธุรกิจการศึกษา
กลุ่มธุรกิจอื่น
รวม
หั ก รายการระหว่างกัน
รวม
หั ก กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิรวม - ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษทั
สิ นทรัพย์ รวม

3,409,883
1,145,121
406,760
1,231,706
6,193,470
(823,880)
5,369,590

กําไรสุ ทธิ
(พันบาท)
189,742
9,368
91,486
112,372
402,968

(149,867)
253,101

สิ นทรัพย์ที่ใช้
ในส่ วนงาน
7,664,869
320,039
1,292,698
3,433,640
12,711,246

(3,315,570)
9,395,676

(53,912)
199,189
9,395,676
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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30

ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้

กลุ่มธุรกิจโรงแรม
กลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใต้กองทุนรวม
กลุ่มธุรกิจการศึกษา
กลุ่มธุรกิจอื่น
รวม
หั ก รายการระหว่างกัน
รวม
หั ก กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสุ ทธิรวม - ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษทั
สิ นทรัพย์ รวม
31

3,187,392
1,190,539
438,518
848,081
5,664,530
(489,832)
5,174,698

กําไร (ขาดทุน)
สุ ทธิ
(พันบาท)
24,776
360
115,928
(20,528)
120,536
(107,286)
13,250

สิ นทรัพย์ที่ใช้
ในส่ วนงาน
4,961,587
300,830
988,925
5,693,220
11,944,562
(2,932,171)
9,012,391

(33,895)
(20,645)
9,012,391

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2558
2557
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

138,646,105
143,918,026
105,401,724
387,965,855
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(บาท)
167,839,499
147,589,652
79,348,650
394,777,801

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
112,054,210
69,460,498
47,524,425
229,039,133

100,190,684
47,343,286
55,198,467
202,732,437

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

2558
ค่าใช้จ่ายจากการคํ้าประกันค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
33

งบการเงินรวม

83,350,804
646,620,462
318,765,102
1,048,736,368

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

(บาท)
86,308,629
95,424,010
601,604,289
326,931,339
1,110,268,267

68,431,612
292,021,997
125,420,135
485,873,744

86,308,629
70,774,854
274,669,752
117,198,107
548,951,342

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์
พนักงาน
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

1,656,016,874
15,983,666
42,527,309
1,714,527,849

1,516,287,465
27,304,310
32,106,690
1,575,698,465

619,323,242
9,937,098
16,648,280
645,908,620

560,210,187
9,557,399
15,286,384
585,053,970

โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ ายสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ นของพนักงานทุ ก เดื อน กองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ นี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
2558
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ค่าสาธารณูปโภค

35

งบการเงินรวม

1,714,527,849
510,010,982
123,477,938
348,189,046

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

(บาท)
1,575,698,465
593,607,685
128,658,563
287,204,692

645,908,620
121,950,724
38,276,585
102,439,026

585,053,970
202,580,989
37,112,125
102,868,697

ต้ นทุนทางการเงิน

2558
ดอกเบีย้ จ่ าย
สัญญาเช่าทางการเงิน
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท)

311,849
162,348

67,714
264,318

-

66,642
-

48,921,026
49,395,223

64,104,242
64,436,274

14,433,987
14,433,987

17,351,083
17,417,725
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ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

15,412,824
15,412,824

9,969,630
9,969,630

-

-

23,994,241
39,407,065

12,213,212
22,182,842

15,022,881
15,022,881

6,024,708
6,024,708

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
งบการเงินรวม
2558
ก่อนภาษี
เงินได้
ผลต่างจากการ
แปลงค่าหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิใน
มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผือ่ ขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2557

รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(บาท)

118,955,340

-

118,955,340

3,303,402

-

3,303,402

(18,755,650)

3,751,130

(15,004,520)

16,612,100

(3,322,420)

13,289,680

(16,414,816)

3,565,792

(12,849,024)

7,498,013

(2,249,404)

5,248,609

83,784,874

7,316,922

91,101,796

27,413,515

(5,571,824)

21,841,691
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ภาษีเงินได้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ก่อนภาษี
เงินได้

2557

รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิใน
มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผือ่ ขาย

(61,604,150)

12,320,830

(49,283,320)

15,062,300

(3,012,460)

12,049,840

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(10,639,170)

2,127,834

(8,511,336)

-

-

-

รวม

(72,243,320)

14,448,664

(57,794,656)

15,062,300

(3,012,460)

12,049,840

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2558
2557
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้/รายจ่ายที่ไม่ตอ้ งนํามาคํานวณ
เพื่อเสี ยภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

292,507,921
68,399,691

35,432,646
3,055,857

(31,586,809)

(24,256,285)

981,983

43,345,976

-

38,823,166

1,612,200
39,407,065

37,294
22,182,842

15,022,881

6,024,708
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236,546,264
47,309,253

(37,565,563)
(7,513,113)

(32,286,372)

(25,285,345)
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ภาษีเงินได้ (ต่อ)
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีอนุ มตั ิให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากอัต ราร้ อ ยละ 30 เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 20 ของกําไรสุ ท ธิ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
กลุ่มบริ ษทั ในประเทศไทยใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

37

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
(บาท / หุ้น)

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี เป็ นส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี

99,937,522

(87,477,525)

221,523,383

(43,590,271)

กําไรจากวิทยาลัยดุสิตธานี

99,251,105

66,832,617

-

-

199,188,627

(20,644,908)

221,523,383

(43,590,271)

รวม
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กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท / หุ้น)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก หุน้ ทุนซื้อคืนโดย บริ ษทั
ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ไม่รวม
วิทยาลัยดุสิตธานี
กําไรต่อหุน้ จากวิทยาลัยดุสิตธานี
รวม
38

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

(471,500)

(471,500)

-

-

84,528,500

84,528,500

85,000,000

85,000,000

1.18

(1.03)

2.61

(0.51)

1.18
2.36

0.79
(0.24)

2.61

(0.51)

เงินปันผล
เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ จดั สรรกําไรสะสมเพื่อจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2557 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจํานวน 85,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
85,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ จดั สรรกําไรสะสมเพื่อจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2556 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจํานวน 85,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
85,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
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รายได้ จากการแลกเปลีย่ นสิ นค้ าหรื อบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การในกิจการของกลุ่มบริ ษทั กับคู่สญ
ั ญาซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการรับรู ้รายได้ ต่อเมื่อคู่สัญญาได้เข้ามาใช้บริ การจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดมูลค่าของจํานวนรายได้ตามราคาที่จาํ หน่ ายให้แก่บุคคลทัว่ ไป หรื อตามราคาที่ตกลง
แลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญา
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวแสดง
รวมอยูใ่ นรายได้จากการขายและการให้บริ การ ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
หรื อบริ การ
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38,713,214

31,082,985

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

33,580,597

29,582,986

เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่ งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้เป็ นจํานวน
มากและอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของกลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั และในปี ต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนเป็ นเงินตราต่างประเทศและไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนไว้ ซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั เห็ นว่าความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนนี้ ไม่ มีผลกระทบกับงบการเงินอย่างมี
สาระสําคัญ
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เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ใน
งวดปัจจุบนั และงวดต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดชําระของเงินกูย้ ืมแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
และข้อ 23
มูลค่ ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(บาท)

มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

356,440,850

9,653,250

346,787,600

356,440,850

1,177,112,720

-

1,177,112,720

1,177,112,720

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(บาท)

มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

รวม

241,662,250

9,653,250
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เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ลําดับของมูลค่ายุติธรรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้นประจําสําหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่าง ๆ มีดงั นี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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ภาระผูกพัน
41.1 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ได้รับรู ้

232,636,480

263,260,286

24,281,829

16,722,428

41.2 ภาระผูกพันตามสั ญญาบริการ
งบการเงินรวม
2558
2557
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

94,347,576
19,586,801
726,708
114,661,085
131

38,439,802
25,017,436
63,457,238

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

42,022,601
9,418,284
51,440,885

16,811,021
5,986,215
22,797,236
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
41.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(บาท)

หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
(ดูหมายเหตุขอ้ 42)
รวม

23,568,500
23,568,500

147,408,700
147,408,700

15,611,800
15,611,800

135,173,000
135,173,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารข้างต้นได้รวมหนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง จํานวน 2,176,362 บาท และ 1,955,785 บาท ตามลําดับ ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
41.4 ภาระผูกพันตามสั ญญา
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานีทาํ สัญญาเพื่อเปิ ดหลักสู ตรการศึกษานานาชาติ กับสถาบัน ดังนี้
1) Le Cordon Bleu, Switzerland เป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยสั ญ ญาเริ่ มตั้งแต่ เดื อนมิ ถุน ายน 2549 โดยวิทยาลัย
ดุสิตธานีตอ้ งจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ให้ Le Cordon Bleu ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
2) Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเริ่ มตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2556 โดย
วิทยาลัยดุ สิตธานี ตอ้ งจ่ ายค่าลิ ขสิ ทธิ์ ให้ Ecole Hotelier de Lausanne ตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในสัญญา ใน
ระหว่างปี 2558 วิทยาลัยดุสิตธานีได้ต่อสัญญาเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559
บริษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
สัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั และ Le Cordon Bleu Helvetia Sarl และ Le Cordon Bleu International B.V. โดยมี
ข้อตกลงให้บริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด ใช้เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์ จาก Le Cordon Bleu Helvetia
Sarl รวมทั้งการบริ การด้านการศึกษาจากบริ ษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้น บริ ษทั เลอ กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต จํากัด ต้องจ่ายค่าเครื่ องหมายการค้า ค่าลิขสิ ทธิ์ และค่าบริ การให้กบั Le Cordon Bleu International B.V.
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาร่ วมทุน
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
Dusit Overseas Co., Ltd.
เมื่อ วัน ที่ 9 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันต่อ เจ้าของโรงแรมแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศในการเข้าดําเนิ น การ
บริ การทางเทคนิ ค การบริ หารและอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการบริ หารงานของโรงแรม โดย Dusit Overseas
Co., Ltd. ซึ่ ง เป็นบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศฮ่อ งกง โดยมีเงื ่อ นไขและระยะเวลาตามที ่ต กลงกัน ในสัญ ญาการ
บริ หารงานของโรงแรมนั้น
41.5 ภาระผูกพันสั ญญาเช่ าระยะยาว

2558
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

งบการเงินรวม

108,819,680
445,928,613
2,374,273,260
2,929,021,553

2557

(บาท)
105,181,457
447,338,706
2,341,066,976
2,893,587,139

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
48,000,000
202,800,000
397,200,000
648,000,000

48,000,000
199,200,000
448,800,000
696,000,000

สัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว ประกอบด้วย
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพ และอาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
2509 ระหว่างสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยก์ บั บริ ษทั สัญญาดังกล่าวครบกําหนดในวันที่ 31 มีนาคม
2546 โดยกรรมสิ ทธิ์ ของอาคารเป็นของผูใ้ ห้เช่าเมื่อการก่อสร้างเสร็ จ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริ ษทั
สามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่
เมื่ อ วัน ที่ 26 สิ งหาคม 2545 บริ ษ ัท ได้ล งนามต่ อ สั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น ดังกล่ าวข้างต้น ครั้ งแรกโดยมี ระยะเวลา 15 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระค่าเช่าล่วงหน้า 15 ปี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
1,100,000,000 บาท
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั อาคารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา (เดิมชื่ อโรงแรม
ดุสิต รี สอร์ ท พัทยา) กับบริ ษทั สิ ริพทั ยา จํากัด มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2570 และกําหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 1,002,000,000 บาท และค่าเช่าอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ ยนเงินฟรังก์สวิสเซอร์ แลนด์ ในระหว่างอายุสัญญาเช่ า หากมีการยกเลิกสกุล
เงินฟรังก์สวิสเซอร์ แลนด์ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยใช้อตั ราเฉลี่ยค่า
ของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในวันทําสัญญา ซึ่ งอัตราขายของธนาคารพาณิ ชย์ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย
หนึ่ งดอลลาร์ สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 39.14 บาท และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าแล้ว บริ ษทั มีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 10 ปี โดยจะต้องตกลงค่าเช่ากันใหม่
Philippine Hoteliers, Inc.
Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยถือหุน้ ทางอ้อม มีสญ
ั ญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของอาคารโรงแรม โดย
มีอตั ราค่าเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญา ซึ่งจ่ายชําระทุกไตรมาสในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้สาํ หรับปี สัญญาเช่ามีอายุ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และหลังจากนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีสิทธิ ต่ออายุได้อีก 25 ปี เมื่อสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลง
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องคืนที่ดินพร้อมทั้งส่ งมอบทรัพย์สินที่เช่ารวมทั้งอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อาคารให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก 25 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2546
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม
บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง ได้ทาํ สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่
ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม)
เป็ นระยะเวลา 3 ปี และมี สิ ท ธิ ต่ อ อายุสั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาเช่ าช่ วงได้อี ก 6 ครั้ ง ครั้ งละ 3 ปี โดยบริ ษ ัท เป็ นผู ้
รับประกันการชําระค่าเช่า และ/หรื อ ค่าเช่าช่วงขั้นตํ่าที่บริ ษทั ย่อยจะต้องชําระให้แก่กองทุนรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 42)
โดยกําหนดอัตราค่าเช่าดังนี้
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
1) ค่าเช่าคงที่ในอัตรารวม 205,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งชําระเป็นรายเดือนตามจํานวนที่ระบุในสัญญา สําหรับค่า
เช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คํานวณเป็ นสัดส่ วนตามจํานวนวันจากอัตราค่า
เช่าดังกล่าว
2) ค่าเช่ าแปรผันชําระเป็ นรายไตรมาส คํานวณในอัตราร้ อยละของกําไรจากการดําเนิ นงานก่ อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ของกิ จการโรงแรม ซึ่ งกําหนด
อัตราร้อยละไว้ดงั นี้
ปี 2554 ถึง 2559 อัตราร้อยละ 90
ปี 2560 ถึง 2565 อัตราร้อยละ 85
ตั้งแต่ปี 2566 เป็ นต้นไป อัตราร้อยละ 80
สําหรับค่าเช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้คาํ นวณเป็ นสัดส่ วนตามจํานวน
วันโดยใช้อตั ราร้อยละ 90
DMS Property Investment Pvt. Ltd.
DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้กรรมสิ ทธิ์ ในการเช่าที่ดินจากรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โครงการรี สอร์ ท
และสิ่ งปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดี ฟส์เป็ นระยะเวลา 50 ปี โดยสิ ทธิ ในการเช่าที่ดิน
ดังกล่าวจะครบกําหนดในเดือนกันยายน 2602 (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีค่าเช่าตามอายุสญ
ั ญาเช่าที่เหลือดังนี้
ครบกําหนด
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี

จํานวนเงิน
1,000,000
4,000,000
40,182,787

ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ DMS Property Investment Pvt. Ltd. สามารถนําค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังกล่าว
มาหักเป็ นค่าเช่าประจําปี ได้ปีละ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2555 และ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส่ วนเพิ่มอีกปี ละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับระยะเวลา 15 ปี สุ ดท้ายนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ค่าเช่ารายปี สําหรับระยะเวลา 15 ปี สุ ดท้าย
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
วิทยาลัยดุสิตธานี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยดุสิตธานี ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ ง ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที่ดินซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั วิทยาลัยดุ สิตธานี (วิทยาเขตพัทยา) กับโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง โดยมีระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน
2553 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2574 และกําหนดอัตราค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นจํานวนเงินรวม 129,303,750 บาท
ทั้ง นี้ วิ ท ยาลัย ดุ สิ ต ธานี ไ ด้ว างเงิ น ประกัน การเช่ าจํานวน 12,000,000_บาท โดยแสดงรวมอยู่ใ นสิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนอื่น และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าแล้ว วิทยาลัยดุสิตธานี มีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงื่ อนไขที่จะ
ตกลงกันใหม่
บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ทาํ สัญญาที่ดินและ
อาคาร 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับบุคคลที่สาม และได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที่ดินและ
อาคารกับสถาบันการศึกษาแห่ งหนึ่ ง เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งเป็ นโรงเรี ยนวิชาชี พหรื อหลักสู ตรวิชาชี พ (Vocational
School) เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 และกําหนดอัตราค่า
เช่ าตลอดอายุสั ญ ญาเป็ นจํานวนเงิ น รวม 566,547,300 บาท และบริ ษ ัทย่อยนี้ มี สิ ทธิ แต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวที่ จะเช่ าช่ วง
ทรัพย์สินที่เช่าต่อออกไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาเช่าช่วง
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หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้จาํ นวน 44,246,000 บาท แทนบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่
จํากัด ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ต่อมาบริ ษทั ได้มีหนังสื อทวงถามให้บริ ษทั เวิลด์ อิ นเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด ชําระหนี้ ที่บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้ แทน แต่บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ไม่ได้ชาํ ระหนี้ ดงั กล่าว
แต่ประการใด ดังนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2544 บริ ษทั จึงได้ยื่นฟ้องบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ในจํานวนทุนทรัพย์ 45,782,488 บาท เพื่อเรี ยกร้องให้ชาํ ระเงินคืนจากกรณี ดงั กล่าวอันเป็ น
สิ ทธิโดยชอบตามกฎหมาย
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หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ (ต่อ)
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2544 บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้ย่ืนฟ้ องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
เพื่อเรี ยกทรัพย์สินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) และค่าเสี ยหายการละเมิดโดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีเป็ นจํานวน
เงิ น 2,760,000,000 บาท บริ ษ ทั ได้ยื่น คําให้ การแก้ฟ้ องต่ อ ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้แ ล้วเมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2545
เนื่ องจาก บริ ษทั ได้ครอบครองและเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ โดยสงบและเปิ ดเผยด้วยเจตนาเป็ นเจ้าของติดต่อกันเกิน
กว่า 10 ปี และได้กรรมสิ ทธิ์ในอาคารดังกล่าวแล้วโดยผลของกฎหมาย
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาํ สั่ง ให้รวมคดี ที่บริ ษทั เวิลด์ อิ นเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั เพื่อเรี ยกทรัพย์สินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) และเรี ยกค่าเสี ยหายจากการละเมิดเข้า
กับคดีที่บริ ษทั เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ในวันที่ 26 มีนาคม 2547 ศาลได้พิจารณายกฟ้องบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด เนื่องจากบริ ษทั เป็น
เจ้าของทรัพย์สินอาคาร โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ด้วยผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
1382 และ 1385 โดยสมบูรณ์แล้ว และศาลได้พิพากษาให้บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ชําระเงิน
จํานวน 45,782,488 บาท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 44,246,000 บาท นับตั้งแต่วนั ที่ 20
ธันวาคม 2544 จนกว่าจะชําระให้แก่บริ ษทั ครบถ้วน
ในวัน ที่ 26 เมษายน 2547 บริ ษ ทั เวิลด์ อิ น เตอร์ เทรด คอร์ ป อเรชั่น จํากัด ได้ยื่น อุ ทธรณ์ ต่ อ ศาลและในวัน ที่ 7
กรกฎาคม 2547 บริ ษทั ได้ยนื่ คําแก้อุทธรณ์และคําร้องคัดค้านคําร้องขอทุเลาการบังคับคดี
ในวัน ที่ 31 มกราคม 2548 บริ ษ ทั ได้ย่ืน ฟ้ องล้ม ละลาย บริ ษ ทั เวิลด์ อิ น เตอร์ เทรด คอร์ ป อเรชั่น จํากัด ต่ อ ศาล
ล้มละลายกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด และในวันที่ 9
สิ งหาคม 2548 บริ ษทั เวิลด์ อิ นเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้ยื่นอุ ทธรณ์ คัดค้านพิทกั ษ์ทรั พย์เด็ดขาด และ
บริ ษ ทั ได้ยื่น คําแก้อุ ท ธรณ์ ดังกล่ าวไว้แ ล้ว ต่ อ มาในวัน ที่ 21 ตุ ล าคม 2551 ศาลฎี ก าแผนกคดี ล้ม ละลายได้มี คาํ
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คือพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้ยนื่ คําร้อง
ขอดําเนิ นคดีต่อศาลในคดีที่บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
เพื่อเรี ยกทรัพย์สินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้นดั ฟั งคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดี ที่ บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้ย่ืนฟ้ องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เพื่อเรี ยกทรัพย์สินคืน (โรงแรมดุสิตธานี พัทยา) โดย
ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น คือ พิพากษาให้ยกฟ้องคดีที่บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด เป็ นโจทก์ฟ้องเรี ยกทรัพย์สินคืน
137

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

42

หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ (ต่อ)
ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ได้ยนื่ ฎีกาคดีไว้ที่ศาลแพ่งกรุ งเทพ
ใต้ เพื่อคัดค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 บริ ษทั ได้ยนื่ คําแก้ฎีกา
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คดีแพ่งจึงเป็นอัน
ถึงที่สุด พร้อมทั้งให้บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ชําระค่าทนายความในชั้นฎีกาแทนบริ ษทั เป็ น
เงินจํานวน 200,000 บาท
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เวิลด์ อิ นเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด ไม่ อาจชําระค่าทนายความดังกล่ าวให้แก่ บริ ษ ทั
เนื่ องจากบริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ถูกศาลฎีกาแผนกคดีลม้ ละลายพิพากษาพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ซึ่ งต่อมา เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์มีหนังสื อลงวันที่ 16 กันยายน 2556 แจ้งว่า ไม่สามารถรวบรวมทรั พย์สินของ
บริ ษทั เวิลด์ อินเตอร์ เทรด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัดได้ และได้ดาํ เนิ นการส่ งรายงานดังกล่าวให้เจ้าหนี้ ทุกรายทราบ ซึ่ งเมื่อ
เจ้าหนี้ ทุกรายได้แจ้งรับทราบรายงานแล้ว เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะดําเนิ นการขอให้ศาลมีคาํ สั่งปิ ดคดีต่อไป ซึ่ งใน
ขั้นตอนการปิ ดคดี ไม่อาจกําหนดเวลาที่แน่นอนได้
Philippine Hoteliers, Inc
สําหรับ Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ ้นทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ถูก
ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหาย และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย ซึ่งยังไม่ได้บนั ทึกในงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยนี้ เช่น ข้อพิพาทเรื่ องแรงงานกับ National Labour Relations Commission - National Capital Region
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยมีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายจากภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว (ถ้ามี) จะ
ไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน จึงมิได้มีการตั้งสํารองดังกล่าวในงบการเงิน
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันการชําระค่าเช่ า และ/หรื อค่าเช่ าช่ วงขั้นตํ่าที่ บริ ษทั ดุ สิต แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง จะต้องชําระให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี
(กองทุนรวม) สําหรับระยะเวลาการเช่าปี ที่ 1 - 4 โดยกําหนดค่าเช่า และ/หรื อ ค่าเช่าช่วงขั้นตํ่าไว้ดงั นี้
ปี ที่ 1 จํานวน 381,342,000 บาท
ปี ที่ 2 จํานวน 382,741,000 บาท
ปี ที่ 3 จํานวน 384,649,000 บาท
ปี ที่ 4 จํานวน 386,144,000 บาท
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หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ (ต่อ)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่งมอบหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารให้แก่กองทุนดังกล่าว ในวงเงิน 125,000,000 บาท (ดู
หมายเหตุขอ้ 41.3 และข้อ 41.5) โดยจะจัดทําหนังสื อคํ้าประกันใหม่ทุก 1 ปี ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันดังกล่าว
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ยกเลิกหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวแล้ว
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันให้แก่ DMS Property Investment
Pvt. Ltd. ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ ้นทางอ้อม สําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 27,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการคํ้าประกันให้แก่ บริ ษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย สําหรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 131,200,000 บาท

43

เรื่ องอื่น ๆ
43.1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ เพื่อใช้ใน
การดําเนิ นธุ รกิจและขยายธุ รกิจของบริ ษทั และ/หรื อชําระหนี้ บางส่ วนของบริ ษทั หุ ้นกูด้ งั กล่าวเป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุ
ชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ อาจมีหรื อไม่มีประกัน อาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้
กู้ และอาจสามารถหรื อไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด จํานวนเงินรวมหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยมี
มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท มี อายุไม่ เกิ น 7 ปี นับจากวันออกหุ ้นกู้ อัตราดอกเบี้ ยของหุ ้นกู้น้ ันขึ้นอยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ ้น กู้ และจะเสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ างประเทศ ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอาํ นาจในการกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ อันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และอื่น ๆ
ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ น้ กูอ้ อกไปอีก 5 ปี
นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้คณะกรรมการของบริ ษทั จะดําเนินการตามมติดงั กล่าวต่อไป
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เรื่ องอื่น ๆ (ต่อ)
43.2 การโอนธุรกิจ
เมื่ อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ัทมี มติ ให้ บริ ษ ัทรั บโอนกิ จการทั้งหมดของบริ ษ ัท
เทวารัณย์ สปา จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับโอนกิจการของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้นไป
43.3 การลงทุนในต่ างประเทศ
เมื่ อ วัน ที่ 24 มี นาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษ ทั มี มติ อนุ มตั ิ โครงการจัดตั้งบริ ษ ทั ร่ วมทุ น ในราชอาณาจักร
ซาอุ ดี อ าระเบี ย ชื่ อ Dusit Saudi LLC ซึ่ งเข้าร่ ว มลงทุ น โดย Dusit Overseas Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ย (ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม) เพื่อรับบริ หารโรงแรม และเป็ นที่ปรึ กษาทางเทคนิ คการสร้ างโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.13 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (หรื อ ประมาณ 4.38 ล้านบาท) โดยบริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่ าวถื อ หุ ้น ในอัต ราร้ อยละ 51 เมื่ อ วัน ที่ 2
เมษายน 2558 Dusit Overseas Co., Ltd. ได้ลงนามในสัญญาร่ วมทุนดังที่กล่าวแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ แต่อย่างใด
43.4 DMS Property Investment Pvt. Ltd.
ในวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (ถือหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลงทุนเพิ่มใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึ่ ง
เป็นบริ ษทั ย่อยอีกแห่ ง (ถือหุ ้นทางอ้อม) ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อีกร้อยละ 5 โดยการซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน
1,925,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 2,435,000 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ภายหลังการซื้ อหุ ้นเพิ่มครั้ งนี้ แล้ว บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวจะมีส่วนได้เสี ยใน DMS Property Investment Pvt. Ltd. จํานวนทั้งสิ้ นร้อยละ 65
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะดําเนินการซื้อและชําระค่าซื้อหุน้ ดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2559

44

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
44.1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 โดย
จัดสรรจากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญจํานวน 85,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 1.20 บาท เป็นจํานวนเงิน
102,000,000 บาท เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิต่อไป
44.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จากเดิ ม มู ลค่าหุ ้น ละ 10.00 บาท จํานวน 85,000,000 หุ ้น เป็ นมู ลค่าหุ ้น ละ 1.00 บาท
จํานวน 850,000,000 หุน้ เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิต่อไป
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ได้นํามาใช้ในการจัด ทํางบการเงิ น นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี้ อาจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
45

เรื่ อง

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21

งบการเงินรวม

เรื่ อง

การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่ มี ผ ลกระทบที่ มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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