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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ขา้พเจ้าได้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข ้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  3, 10, 12, 15 และ 25 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
กลุ่มบริษัทมีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ เ งินลงทุนใน          
บริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและค่าความนิยมท่ีมี
นยัส าคญัในงบการเงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ
จากสินทรัพย์เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจให้ได้
ก าไรอย่างเพียงพอในอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารได้
ประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงประเมิน
จากผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง และสอบ
ทานมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยพิจารณาจากการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต 
การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวนั้นต้องใช้
ดุลยพินิจอย่างมาก และมีความไม่แน่นอน ดังนั้น เร่ือง
ดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

วิธีการตรวจสอบในเร่ืองน้ีไดร้วมถึง 
• การท าความเขา้ใจ กระบวนการประเมินขอ้บ่งช้ีของ

การดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของฝ่ายบริหาร 

• ทดสอบการค านวณในแบบจ าลองท่ีใช้ในการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 

• ประเมินขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีได้
จากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคต และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของ
กลุ่มบริษัท  แผนการด า เ นินงานและข้อ มูลของ
อุตสาหกรรม 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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การซ้ือธุรกิจ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1, 4.1, 14 และ 15 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัได้ซ้ือธุรกิจในบริษัทย่อย
แห่งหน่ึง ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นจ านวนเงิน 
423 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยม
จ านวน 260.35  ล้านบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนซ่ึง
เป็นความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จ านวน 305.35 ลา้นบาท ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั
และการระบุและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มา
และหน้ีสินท่ีรับมาเป็นเ ร่ืองท่ีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมี
นยัส าคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และรายงานการวิเคราะห์การ

รวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทั ตลอดจนสอบถาม
ผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ี
ส าคญั  

• พิจารณาการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
รวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึงจดัท าโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

• ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ     
ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

• ประเมินข้อสมมติหลัก วิธีการวัดมูลค่าท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่าและทดสอบค านวณ 

• ใช้ผู ้เ ช่ียวชาญของเคพีเอ็มจีในการประเมินวิธีการ
ประเมินมูลค่าและค่าตัวแปรทางการเงินท่ีใช้ในการ
ก าหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 
 

ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ์ 2563 
  
 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมนุเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 2,600,474,778      1,112,332,092     92,499,839          105,480,693        
เงินลงทนุชัว่คราว 6 932,784,816         457,202,360        -                           -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 25 1,464,800,463      848,723,879        276,581,405        418,946,953        
สินคา้คงเหลือ 69,277,200           77,009,872          12,053,458          11,618,667          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -                            -                           1,205,570,350     625,527,600        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 15,077,000           -                           -                           -                           
คา่เช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้
ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 13 115,447,124         79,008,625          115,107,746        70,695,279          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 90,090,395           42,675,319          46,238,446          4,440,435            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 8, 10 -                            -                           44,000,000          44,000,000          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,287,951,776 2,616,952,147 1,792,051,244 1,280,709,627

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 35.3 2,610,399             2,582,278            -                           -                           
เงินลงทนุเผ่ือขาย 6 -                            473,321,700        -                           12,849,900          
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 33,803,810           33,803,810          -                           -                           
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 1,814,425,271      1,980,201,943     1,649,880,953     1,123,954,212     
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                            -                           2,308,330,472     2,296,404,780     
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 11 180,481,538         63,084,973          119,882,464        21,518,400          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 234,138,694         194,747,864        344,447,714        89,844,773          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 174,806,185         173,106,185        144,571,625        144,571,625        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 3,474,626,873      4,300,197,453     688,988,700        487,319,146        
คา่เช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 13 1,380,979,984      821,225,217        1,376,092,216     770,578,542        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 4, 14 616,793,350         313,644,167        31,017,403          43,757,862          
คา่ความนิยม 4, 15 580,979,631         305,301,164        -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 74,911,061           86,074,252          26,370,700          46,905,767          
เงินมดัจ า 16 290,970,124         100,110,124        290,970,124        100,110,124        
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 35.3 36,465,721           40,978,091          11,846,712          16,359,082          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 53,129,383           67,714,243          21,374,758          17,904,870          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,949,122,024 8,956,093,464 7,013,773,841 5,172,079,083

รวมสินทรัพย์ 14,237,073,800 11,573,045,611 8,805,825,085 6,452,788,710

(บาท)

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
 

หนีสิ้นหมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 1,762,000,000      167,000,000         1,762,000,000      167,000,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -                           4,542,972             315,000,000         90,400,000           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 25 1,379,927,105      1,247,790,267      184,484,788         275,864,845         
เจา้หน้ีคา่ซ้ือธุรกิจท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 61,947,160           66,987,737           -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 19 96,450,681           241,366,244         33,000,000           21,800,000           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           542,276                -                           -                           
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด

ภายในหน่ึงปี 21, 25 25,433,333           25,433,333           76,879,388           76,879,388           
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22 -                           88,479,890           -                           88,479,890           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 152,066,937         28,388,844           -                           -                           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9 271,394,764         64,114,168           16,752,709           23,738,900           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,749,219,980 1,934,645,731 2,388,116,885 744,163,023

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
เจา้หน้ีคา่ซ้ือธุรกิจ 4 -                           60,315,068           -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาว 19, 25 1,601,899,817      600,924,129         1,053,950,000      86,900,000           
หุน้กู้ 20 998,249,000         997,219,000         998,249,000         997,219,000         
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 21, 25 508,109,209         533,542,544         1,092,574,152      1,169,453,539      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 128,511,692         70,502,009           -                           -                           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 22 195,740,442         171,430,882         82,031,852           65,298,478           
เงินมดัจ ารับจากการใหสิ้ทธิในการเช่าอาคาร 25 984,760,000         984,760,000         -                           -                           
ภาระหน้ีสินจากการลงทนุในการร่วมคา้ 11 103,402,553         87,898,269           -                           -                           
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 62,683,011           53,673,522           463,368                2,538,767             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,583,355,724 3,560,265,423 3,227,268,372 2,321,409,784

รวมหนีสิ้น 8,332,575,704 5,494,911,154 5,615,385,257 3,065,572,807

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 

ทนุจดทะเบียน 
(หุ้นสามญัจ านวน 850,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000
ทนุท่ีออกและช าระแลว้
(หุ้นสามญัจ านวน 850,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000
หุน้ทนุซ้ือคืน 23 (15,740,202)         (15,740,202)         -                           -                           

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000
ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน 23 18,365,540 18,365,540 16,950,268 16,950,268

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ 24
ทนุส ารองตามกฎหมาย 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000
กองทนุวิทยาลยัดุสิตธานี 415,272,373 440,256,988 -                           -                           
ส ารองหุน้ทนุซ้ือคืน 23 15,740,202 15,740,202 -                           -                           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,896,212,287 1,666,583,822 595,489,560 785,986,275
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (182,335,091) 267,575,679 -                           6,279,360
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,725,515,109 4,970,782,029 3,190,439,828 3,387,215,903
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10 1,178,982,987 1,107,352,428 -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,904,498,096 6,078,134,457 3,190,439,828      3,387,215,903      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,237,073,800 11,573,045,611 8,805,825,085 6,452,788,710

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25, 26 4,192,697,700       4,632,681,608       689,538,758 1,427,396,071
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 25 (2,715,360,890)     (2,745,836,172)     (435,408,405)        (819,295,984)        
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (372,008,828)        (462,477,598)        (71,439,794)          (114,573,273)        
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (3,087,369,718)     (3,208,313,770)     (506,848,199)        (933,869,257)        
ก าไรขั้นตน้ 1,105,327,982       1,424,367,838       182,690,559          493,526,814          

รายได้อ่ืน
รายไดค้่าบริหารงาน 25 306,535,937          222,439,170          71,401,182            82,272,827            
ดอกเบ้ียรับ 25 25,306,703            18,723,939            42,059,268            27,067,750            
เงินปันผลรับ 25 17,399,730            16,952,670            262,229,246          61,756,989            
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 21 25,433,333            25,433,333            76,879,388            76,879,388            
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 6, 8, 9 243,751,850          366,027,185 259,443,086          366,027,185
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 6 463,953,342          - 6,266,700              -
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 12 582,145,723          - 896,041                 580,560                 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9, 11 (3,531,798)            65,558,727            -                            -                            

รายไดอ่ื้น 25 263,754,907          216,950,049          225,033,742          240,430,558          
รวมรายได้อ่ืน 26 1,924,749,727       932,085,073          944,208,653          855,015,257          

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 3,030,077,709       2,356,452,911       1,126,899,212       1,348,542,071       

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25, 27 (330,226,945)        (363,289,837)        (125,129,328)        (169,293,968)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25, 28 (1,666,768,753)     (1,450,892,325)     (927,248,203)        (873,610,052)        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (89,465,126)          (36,774,490)          (23,343,382)          (15,933,956)          
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6 (31,294,200)          - - -
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์-สุทธิ -                            (4,789,345)            -                            -                            
ตน้ทุนทางการเงิน 25 (117,523,704)        (64,764,327)          (79,596,916)          (26,257,635)          
รวมค่าใช้จ่าย (2,235,278,728)     (1,920,510,324)     (1,155,317,829)     (1,085,095,611)     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 794,798,981          435,942,587          (28,418,617)          263,446,460          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 31 (189,280,107)        (85,686,827)          (21,199,545)          (39,539,968)          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 605,518,874          350,255,760          (49,618,162)          223,906,492          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 320,216,535          289,838,006          (49,618,162)          223,906,492          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10 285,302,339          60,417,754            -                            -                            

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 605,518,874          350,255,760          (49,618,162)          223,906,492          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 32
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.38                       0.34                       (0.06)                     0.26                       

(บาท)

บริษทั ดุสิตธาน ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 605,518,874       350,255,760    (49,618,162)     223,906,492    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (106,550,192)      (20,123,562)     -                       -                       
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 6, 31 (463,953,342)      10,011,900      (7,849,200)       (16,811,700)     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 31 78,538,505         (2,002,380)       1,569,840        3,362,340        
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง (491,965,029)      (12,114,042)     (6,279,360)       (13,449,360)     

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 31 39,523,798         2,654,877        4,526,809        -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 31 (7,022,271)          (796,463)          (905,362)          -                       

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 32,501,527         1,858,414        3,621,447        -                       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (459,463,502)      (10,255,628)     (2,657,913)       (13,449,360)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 146,055,372       340,000,132    (52,276,075)     210,457,132    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (97,768,924)        284,651,146    (52,276,075)     210,457,132    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 243,824,296       55,348,986      -                       -                       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 146,055,372       340,000,132    (52,276,075)     210,457,132    

(บาท)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน การ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ หุน้ทุน มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนส ารอง วิทยาลยั ส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า เงินลงทุน ของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน สามญั ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุน้ทุนซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน เผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 850,000,000     (15,740,202)    1,643,000,000     18,365,540    85,000,000     462,296,860    15,740,202      1,490,476,644     (98,223,077)        372,621,204          274,398,127       4,823,537,171     1,057,179,539     5,880,716,710     
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 33 -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (133,557,625)       -                          -                             -                         (133,557,625)       (30,381,110)         (163,938,735)       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (133,557,625)       -                          -                             -                         (133,557,625)       (30,381,110)         (163,938,735)       

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมโดยอ านาจ
ควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 10 -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      -                           -                          -                             -                         -                           21,356,350          21,356,350          

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ากบัส่วนของผู้ถอืหุ้น -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (133,557,625)       -                          -                             -                         (133,557,625)       (9,024,760)           (142,582,385)       

โอนรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายไปกองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 24 -                       -                      -                           -                     -                     (22,039,872)     -                      18,191,209          -                          -                             -                         (3,848,663)           3,848,663            -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      289,838,006        -                          -                             -                         289,838,006        60,417,754          350,255,760        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      1,635,588            (14,504,658)        7,682,210              (6,822,448)         (5,186,860)           (5,068,768)           (10,255,628)         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      291,473,594        (14,504,658)        7,682,210              (6,822,448)         284,651,146        55,348,986          340,000,132        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 850,000,000     (15,740,202)    1,643,000,000     18,365,540    85,000,000     440,256,988    15,740,202      1,666,583,822     (112,727,735)      380,303,414          267,575,679       4,970,782,029     1,107,352,428     6,078,134,457     

(บาท)

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน การ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ หุน้ทุน มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนส ารอง วิทยาลยั ส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า เงินลงทุน ของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน สามญั ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุน้ทุนซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน เผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 850,000,000     (15,740,202)    1,643,000,000     18,365,540    85,000,000     440,256,988    15,740,202      1,666,583,822     (112,727,735)      380,303,414          267,575,679       4,970,782,029     1,107,352,428     6,078,134,457     
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 33 -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (143,698,791)       -                          -                             -                         (143,698,791)       (337,491,983)       (481,190,774)       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (143,698,791)       -                          -                             -                         (143,698,791)       (337,491,983)       (481,190,774)       

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมโดยอ านาจ
ควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 10 -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      -                           -                          -                             -                         -                           5,802,407            5,802,407            

การซ้ือธุรกิจ 4.1 -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      -                           -                          -                             -                         -                           155,696,634        155,696,634        
รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ากบัส่วนของผู้ถอืหุ้น -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      (143,698,791)       -                          -                             -                         (143,698,791)       (175,992,942)       (319,691,733)       

โอนรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายไปกองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี 24 -                       -                      -                           -                     -                     (24,984,615)     -                      21,185,410          -                          -                             -                         (3,799,205)           3,799,205            -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      320,216,535        -                          -                             -                         320,216,535        285,302,339        605,518,874        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      31,925,311          (69,607,356)        (380,303,414)         (449,910,770)     (417,985,459)       (41,478,043)         (459,463,502)       

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                      -                           -                     -                     -                       -                      352,141,846        (69,607,356)        (380,303,414)         (449,910,770)     (97,768,924)         243,824,296        146,055,372        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 850,000,000     (15,740,202)    1,643,000,000     18,365,540    85,000,000     415,272,373    15,740,202      1,896,212,287     (182,335,091)      -                             (182,335,091)     4,725,515,109     1,178,982,987     5,904,498,096     

(บาท)

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ท่ี ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง เงินลงทุน รวมส่วน
หมายเหตุ ออกและช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ของผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 850,000,000                1,643,000,000             16,950,268                  85,000,000                  696,379,783                19,728,720                  3,311,058,771            
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 33 -                                  -                                  -                                  -                                  (134,300,000)              -                                  (134,300,000)              
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                                  -                                  -                                  -                                  (134,300,000) -                                  (134,300,000)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                                  -                                  -                                  -                                  223,906,492               -                                  223,906,492               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (13,449,360)                (13,449,360)                

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  223,906,492               (13,449,360)                210,457,132               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 850,000,000               1,643,000,000            16,950,268                 85,000,000                 785,986,275               6,279,360                   3,387,215,903            

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 850,000,000                1,643,000,000             16,950,268                  85,000,000                  785,986,275                6,279,360                    3,387,215,903            
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 33 -                                  -                                  -                                  -                                  (144,500,000)              -                                  (144,500,000)              
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                                  -                                  -                                  -                                  (144,500,000) -                                  (144,500,000)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ขาดทุน -                                  -                                  -                                  -                                  (49,618,162)                -                                  (49,618,162)                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                  -                                  -                                  -                                  3,621,447                   (6,279,360)                  (2,657,913)                  

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  (45,996,715)                (6,279,360)                  (52,276,075)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 850,000,000               1,643,000,000            16,950,268                 85,000,000                 595,489,560               -                                  3,190,439,828            

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 605,518,874           350,255,760           (49,618,162)            223,906,492             

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดจ้ากการตดัจ าหน่ายคา่เช่ารับล่วงหนา้ 21 (25,433,333)            (25,433,335)            (76,879,388)            (76,879,388)              

ดอกเบ้ียรับ (25,306,703)            (18,723,939)            (42,059,268)            (27,067,750)              

เงินปันผลรับ (17,399,730)            (16,952,670)            (262,229,246)          (61,756,989)              

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 7 (3,436,465)              3,526,294               1,810                      1,964,159                 

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 12 392,558,584           484,393,563           86,843,680             119,829,755             

คา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                             201,489                  -                         1,259,767                 

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 14 68,915,370             14,657,037             7,939,496               9,417,707                 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 11,667,677             12,488,591             -                         -                               

คา่เช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย 13 123,647,862           122,412,081           98,956,919             89,211,939               

ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมออกหุ้นกู้ 20 1,030,000               309,000                  1,030,000               309,000                    

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 76,045,597             50,087,672             24,010,161             22,811,664               

ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุสุทธิจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 9, 11 3,531,798               (65,558,727)            -                         -                               

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 8 (56,000)                  (44,000)                  (56,000)                  (44,000)                    

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 8, 9, 10 (243,751,850)          (366,027,185)          (259,443,086)          (366,027,185)            

ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ 6 (463,953,342)          -                             (6,266,700)              -                               

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6 31,294,200             -                             -                         -                               

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 (582,145,723)          4,789,345               (896,041)                (580,560)                   

กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (1,700,000)              -                             -                         -                               

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 12 13,785,924             3,554,708               12,227,173             1,236,997                 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 14 7,995,892               1,672,191               7,995,892               -                               

ตน้ทนุทางการเงิน 117,523,704           64,764,327             79,596,916             26,257,635               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 189,280,107           85,686,827             21,199,545             39,539,968               

279,612,443           706,059,029           (357,646,299)          3,389,211                 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 86,893,152             27,711,037             177,584,701           (10,382,230)              

สินคา้คงเหลือ 4,593,119               (6,055,241)              (434,791)                6,128,396                 

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 7,862,656               91,768,483             (41,798,011)            77,765,717               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 18,920,242             243,872                  12,890,194             (14,128,057)              
คา่เช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 49,857,034             -                             -                             -                               

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

(บาท)
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 184,001,889           3,872,502               (110,834,327)          47,019,242               

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9,268,079               (12,088,519)            (6,986,189)              (13,309,397)              

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 17,620,691             139,124,071           (2,075,400)              42,120,522               

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (105,617,589)          (31,170,363)            (91,229,869)            (11,817,820)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 553,011,716           919,464,871           (420,529,991)          126,785,584             
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (102,912,252)          (129,580,087)          (25,795,184)            (16,354,767)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 450,099,464           789,884,784           (446,325,175)          110,430,817             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 21,410,666             13,015,921             19,133,498             22,802,285               

เงินสดรับ (จ่าย) เพ่ือเงินลงทนุระยะสั้น 1,698,856               (9,554,717)                                          -                                 -   

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -                             -                             (783,400,000)          (1,190,169,000)         

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -                             -                                         203,357,250               944,664,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 (49,053,837)            (92,887,554)            (254,602,941)          (76,660,250)              

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 1,707,121               -                             -                         93,975,605               

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (15,077,000)            -                             -                         -                               

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (28,121)                  (367,237)                -                         -                               

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุเผ่ือขาย 17,399,730             16,952,670             411,450                  411,450                    

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 9 51,995,160             37,404,556             51,995,160             37,404,556               

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             209,822,636           23,940,983               

เงินมดัจ ารับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร -                             492,380,000           -                             -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัร่วม 9 (645,743,911)          (705,216,406)          (535,145,741)          -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ 11 (119,882,464)          -                             (119,882,464)          -                               

เงินสดจ่ายช าระคา่หุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10 -                             -                             (8,999,400)              (748,746,450)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเพ่ือคา้ 6 10,128,000             -                             10,128,000             -                               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย 6 -                         218,678,087           -                         218,678,087             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วมคา้ 245,284                  -                             65,254,634             -                               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 215,628,236           -                             215,628,236           -                               

เงินสดรับจากการลดทนุบริษทัร่วม 9 9,219,000               600,488                  9,219,000               600,488                    

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 4 (471,327,377)          (250,946,269)          -                             -                               

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,394,088,088        1,969,298               11,705,068             2,481,849                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,183,772,942)       (527,154,968)          (300,552,856)          (81,259,747)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 14 (55,256,521)            (3,702,308)              (3,194,929)              (2,767,271)                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 14 758,560                  -                             -                             -                               

เงินสดจ่ายคา่เช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 13 (772,582,959)          (32,042,525)            (748,883,060)          -                               
เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ า (190,860,000)          -                         (190,860,000)          -                               
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (779,306,431)          (840,870,964)          (2,148,866,459)       (754,643,415)            

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

จากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย -                             21,356,350             -                             -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 9,228,000,000        1,649,500,000        9,228,000,000        1,649,500,000          

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 (7,633,000,000)       (2,026,200,000)       (7,633,000,000)       (2,026,200,000)         

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ 20 -                             996,910,000           -                             996,910,000             

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 37,704,677             -                             380,000,000           169,000,000             

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 (42,076,234)            -                             (155,400,000)          (78,600,000)              

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (542,276)                (1,328,434)              -                             -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 19 1,196,936,617        164,722,750           1,000,000,000        115,450,000             

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 19 (317,196,300)          (422,203,716)          (21,750,000)            (6,750,000)                

ดอกเบ้ียจ่าย (114,042,136)          (65,588,554)            (71,139,220)            (26,038,533)              

จ่ายเงินปันผล (481,190,785)          (163,938,735)          (144,500,000)          (134,300,000)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,874,593,563        153,229,661           2,582,210,780        658,971,467             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 1,545,386,596        102,243,481           (12,980,854)            14,758,869               

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด (57,243,910)            (10,779,241)            -                             -                               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,488,142,686        91,464,240             (12,980,854)            14,758,869               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,112,332,092        1,020,867,852        105,480,693           90,721,824               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 2,600,474,778        1,112,332,092        92,499,839             105,480,693             

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่จดัหาสินทรัพย์ 28,799,023             14,604,739             10,996,574             9,566,617                 

เจา้หน้ีคา่ซ้ือธุรกิจ 61,947,160             127,302,805           -                             -                               

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 775,379,265           185,693,098           -                             185,693,098             

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                    
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

18 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  เงินลงทุนอ่ืน 
7  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ 
14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
15  ค่าความนิยม 
16  เงินมดัจ า 
17  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
18  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
19  เงินกูย้มืระยะยาว 
20  หุน้กู ้
21  รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
22  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
23  หุน้ทุนซ้ือคืน 
24  ส ารอง 
25  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
26  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
27  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
28  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
   
   



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
29  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
30  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
31  ภาษีเงินได ้
32  ก าไรต่อหุน้ 
33  เงินปันผล 
34  เคร่ืองมือทางการเงิน 
35  ภาระผกูพนั 
36  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
37  เร่ืองอ่ืน ๆ  
38  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
39  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
              



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน 2518 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 319 อาคารจตัุรัส
จามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มท่านผูห้ญิงชนตัถ ์ปิยะอุย และผูเ้ก่ียวขอ้ง (ถือหุน้ร้อยละ 49.94) 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับจา้งบริหารโรงแรม  การศึกษาและ 
อาหาร โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ขอ้ 9 และขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3.20  
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมา
ถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 39 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 

2.2 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

2.3 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 9, 11 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัใน
กิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

หมายเหตุขอ้ 10 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) 
ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน  

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 7 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
หมายเหตุขอ้ 15 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญั 

ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเก่ียวกบั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 
หมายเหตุขอ้ 31 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคต 

ท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของค่าตอบแทนท่ีอาจเกิดขึ้น 
  

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบนัทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
  
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
    

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือบริษทัยอ่ย แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วม
คา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภท
ยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท  
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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3.4 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา 
 

ลูกหน้ีแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

 
3.5 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

3.6  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
มูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป  สินทรัพยว์ดัมูลค่าด้วย
จ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

3.7 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการ
ท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ี
เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
 

ส าหรับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ กิจการตอ้งใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนใน
การบนัทึกบญัชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนันั้น พร้อมทั้งกลบับญัชีทุกบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ีโอนเปล่ียนในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารในท่ีเช่า ตามอายสุัญญาเช่า 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า 3 - 20 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ส่วนใหญ่ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน  บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หักดว้ย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ี
จะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ส่วนตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 
อาคารในท่ีเช่า ตามอายสุัญญาเช่า 
อาคาร 20 - 50 ปี 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 5 - 20 ปี 
ค่าตกแต่งภายใน 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และผา้ต่าง ๆ 1 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

3.10 ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 
 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
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3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุ
ขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม
ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  ๆท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าตัดจ าหน่าย  
 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ             
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่
จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 - 15 ปี 
สัญญาวิลล่า 5 ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 8.5 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
3.12 การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลงั และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 

 

3.13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน 
 

3.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

3.15   หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 
กลุ่มบริษัทได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้ก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
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3.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ  
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
โครงการ 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์
เกิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 

 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม           
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย   
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั รับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

3.17 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั
ก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อหน้ีสิน  

 

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

3.19 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน
จะแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้   
 

เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน
ซ้ือคืนด้วยจ านวนต้นทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก และโอนจ านวน
เดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุน
หุน้ทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้  ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุน
ซ้ือคืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
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3.20 รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 

รายได้จากกิจการโรงแรม 
 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
 
รายได้ค่าการศึกษาและจากการสอน 
 

รายไดค้่าการศึกษาและจากการสอน บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามระยะเวลาการสอน 
 

รายได้ค่านายหน้า 
 

ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจัดหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้  
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3.21 รายได้ค่าเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

3.22 รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.23 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย   
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3.24 สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่   โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง   ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่
กบัการใช้สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่ม
บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

3.25 ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

40 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีต้อง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

3.26 ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ท่ีซ้ือคืน  
 

3.27 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

3.28 รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย 
 

4.1  กลุ่มบริษัท เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด 
 
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมในกลุ่มบริษัท เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัด                  
ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ประเทศไทย เวียดนาม 
และกมัพูชา โดยบริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 
70 โดยไดแ้บ่งการซ้ือหุ้นเป็นสองคร้ัง ในการเขา้ลงทุนคร้ังแรกกลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
และไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้จ านวน 423 ลา้นบาท ทั้งน้ีการซ้ือหุน้คร้ังท่ีสองเพิ่มเติมอีกร้อยละ 19 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด จะด าเนินการภายในตน้ปี 2563 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือหุ้น รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ินประมาณ 
613 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจ านวน 14.3 ลา้นบาทซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทั 
 
ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากัดมี
รายไดร้วมเป็นจ านวนเงิน 419.4 ลา้นบาท และก าไรเป็นจ านวนเงิน 72.9 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัได้มีการซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมี
รายไดร้วมเพิ่มขึ้นอีกจ านวนเงิน 43.6 ลา้นบาท และก าไรรวมเพิ่มขึ้นอีกจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือ
เสมือนวา่การรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 
ในระหว่างปี 2562 การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วนราคาซ้ือของการ
ซ้ือธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว ข้อมูลของส่ิงตอบแทนทั้ งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 
 
   



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 

  มูลค่ายุติธรรม 
  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  60 
สินคา้คงเหลือ  3 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  46 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  341 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  4 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (67) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (9) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (68) 
ประมานการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  (10) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (6) 
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ  319 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49)  (156) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ  163 
ค่าความนิยม  260 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  423 

   
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  25 

เงินสดท่ีจ่าย  (423) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ  (398) 

 
ค่าความนิยม  

 

ค่าความนิยมเกิดจากทกัษะของทีมงานของบริษทั เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ในการบริหารจดัการ ธุรกิจ 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบกบัความสัมพนัธ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวต่อกลุ่มธุรกิจเป้าหมายซ่ึงคาดว่า
จะส าเร็จจากการรวมบริษทัย่อยเขา้กบักลุ่มบริษทัในการขยายฐานธุรกิจอาหาร ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดว่า
จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้   



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
4.2  Niseko Gourmet Co., Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน Niseko Gourmet Co., Ltd. ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ทางด้านการบริหารทรัพยสิ์นและการตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น  โดย LVM Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 
45.0 ลา้นเยน (หรือประมาณ 12.3 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 
 
ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 Niseko Gourmet Co., Ltd. มีรายไดเ้ป็นจ านวน
เงิน 17.8 ลา้นบาท และก าไรจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ในระหว่างปี 2562 การก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วนราคาซ้ือของ
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินแลว้ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 

  มูลค่ายุติธรรม 
  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (8) 
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ  (2) 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   - 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ  (2) 
ค่าความนิยม  14 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  12 

   
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

  มูลค่ายุติธรรม 
  (ล้านบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  5 

เงินสดท่ีจ่าย  (12) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ  (7) 

 
4.3  กลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อธุรกิจของกลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. ซ่ึง LVM Holdings Pte. Ltd.
เป็นบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษทั Dusit Overseas Co., Ltd. ซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงใน
บริษทัร้อยละ 100 ในราคา 464 ลา้นบาท โดยท่ี LVM Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่ม 
Elite Havens โดยถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในบริษทัทั้งหมด 7 แห่งและ 1 ส านกังานส่วนภูมิภาค โดยกลุ่ม Elite 
Havens ประกอบธุรกิจทางการตลาด ด าเนินการจอง และบริหารจัดการวิลล่าระดับหรูแบบครบวงจร ภายใต้ 
แบรนด์ Elite Havens โดยในปัจจุบนัมีวิลล่าในเครือข่ายในประเทศ อินโดนีเซีย มลัดีฟส์ และ ศรีลงักา กลุ่มบริษทั
ไดจ่้ายเงินค่าหุ้นแลว้จ านวน 10.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 340 ลา้นบาท) ในปี 2561 และช าระค่าหุน้ 
จ านวน 2.25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาน 68.12 ลา้นบาท) ในปี 2562 และจะช าระยอดคงเหลือ 2.25 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 61.95 ลา้นบาท) ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือ
ขายหุน้โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าหุน้ท่ีจะช าระคงเหลือดงักล่าว ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสิน
ท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจของกลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. เป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และรายงานของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วนัท่ีงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดรั้บการอนุมติั 
ต่อมาในระหวา่งปี 2562 การก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และการปันส่วนราคาซ้ือของ
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวของปี 2561 ไดเ้สร็จส้ินแลว้  
 
ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 

      มูลค่ายุติธรรม 
      (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      126 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน      2 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      2 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน      274 
ค่าความนิยม      64 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน      (295) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน      (1) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี      (39) 
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีสิ้นที่รับมาสุทธิ    223 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม       - 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    223 
ค่าความนิยม    241 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ     464 

- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ช าระแล้ว    340 
- ส่ิงตอบแทนในการซ้ือที่ยังไม่ช าระ    124 
   
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  90 

เงินสดท่ีจ่าย  (340) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ  (250) 

 
ค่าความนิยม  

 

ค่าความนิยมเกิดจากทกัษะในการบริหารวิลล่าของ LVM Holdings Pte. Ltd. และการร่วมมือกนัซ่ึงคาดว่าจะ
ส าเร็จ จากการรวมบริษทัสู่ธุรกิจโรงแรมท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหักเป็น
ค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
เงินสดในมือ 9,425,095  14,031,630  2,423,056  4,772,985 
เงินฝากธนาคาร 2,541,092,184  1,058,114,212  90,076,783  100,707,708 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 49,957,499  40,186,250  -  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 
   งบแสดงฐานะการเงินและ 
   งบกระแสเงินสด 

 
 

2,600,474,778 

  
 

1,112,332,092 

  
 

92,499,839 

  
 

105,480,693 

 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะส้ันกบัสถาบนัการเงิน 458,901,216  457,202,360  -  - 
ตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 473,883,600  -  -  - 
รวม 932,784,816  457,202,360  -  - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอืน่        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  473,321,700  -  12,849,900 
ตราสารทุนอื่นท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
ราคาทุน 57,274,660  57,274,660  20,000,000  20,000,000 
หัก ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (23,470,850)  (23,470,850)  (20,000,000)  (20,000,000) 
 33,803,810  33,803,810  -  - 

รวม 33,803,810  507,125,510  -  12,849,900 
 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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6 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของเงินลงทุนอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  

การโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุน 

 

ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (บาท) 
2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
- ราคาทุน -  52,491,858  (5,000,700)  -  47,491,158 
- การปรับมูลค่า -  463,953,342  (6,266,700)  (31,294,200)  426,392,442 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้(1) -  516,445,200  (11,267,400)  (31,294,200)  473,883,600 

          
เงินลงทุนระยะยาวอืน่          
- ราคาทุน 52,491,858  (52,491,858)  -  -  - 
- การปรับมูลค่า 420,829,842  (463,953,342)  -  43,123,500  - 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย(1) 473,321,700  (516,445,200)  -  43,123,500  - 

          

2561          

เงินลงทุนระยะยาวอืน่          
- ราคาทุน 64,991,858  -  (12,500,000)  -  52,491,858 
- การปรับมูลค่า 410,817,942  -  -  10,011,900  420,829,842 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย(2) 475,809,800  -  (12,500,000)  10,011,900  473,321,700 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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6 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  

การโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุน 

 

ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (บาท) 
2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
- ราคาทุน -  5,000,700  (5,000,700)  -  - 
- การปรับมูลค่า -  6,266,700  (6,266,700)  -  - 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้(1) -  11,267,400  (11,267,400)  -  - 
          

เงินลงทุนระยะยาวอืน่          
- ราคาทุน 5,000,700  (5,000,700)  -  -  - 
- การปรับมูลค่า 7,849,200  (6,266,700)  -  (1,582,500)  - 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย(1) 12,849,900  (11,267,400)  -  (1,582,500)  - 
          

2561          

เงินลงทุนระยะยาวอืน่          
- ราคาทุน 17,500,700  -  (12,500,000)  -  5,000,700 
- การปรับมูลค่า 24,660,900  -  -  (16,811,700)  7,849,200 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย(2) 42,161,600  -  (12,500,000)  (16,811,700)  12,849,900 
 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารมีมติโอน
เปล่ียนวตัถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็น
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน พร้อม
ทั้งกลบับญัชีทุกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบนัทึกก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในปี 2562 จ านวน  
463.9 ล้านบาทส าหรับกลุ่มบริษทั และ 6.3 ล้านบาทส าหรับบริษทั ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้
จ าหน่ายเงินลงทุนเพื่อคา้ในธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมดในราคาหุ้นละ 160 บาท รวมเป็นเงิน 10.2 
ลา้นบาท และบนัทึกขาดทุนจากการขายเป็นจ านวน 1.1 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 

 
(2) ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัได้จ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด 

(มหาชน) ทั้งหมดในราคาหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท ท าให้บริษทับนัทึกก าไรจากการขายเป็น
จ านวน 37.5 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (บาท) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7.1 195,480,528  247,205,094  21,407,574  67,682,385 
ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าบริหารและ         
   ค่าบริการอ่ืน  ๆ- สุทธิ 7.2 59,781,598  57,232,805  90,331,042  76,696,935 
         
ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ  214,310,614   301,419,485   77,630,374  247,569,638 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (8,740,519)  (8,183,135)   (8,740,519)  (8,183,135) 
  205,570,095  293,236,350  68,889,855  239,386,503 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด         
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   40,879,585  40,879,585  40,879,585  40,879,585 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (40,879,585)  (40,879,585)  (40,879,585)  (40,879,585) 
  -  -  -  - 
         
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 9 775,379,265  -  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ   22,990,518   19,094,480   34,973,301   12,047,531 
รายไดค้า้งรับ   2,851,051   5,699,152   98,929   - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   41,348,030   54,978,003   14,059,219   11,849,880 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้   42,562,531   47,551,932   22,703,461   10,408,268 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับค่าหอ้งพกั   78,123,622   78,576,008   -     - 
เงินทดรองจ่าย   36,111,965   24,692,460   24,102,768   875,451 
เงินมดัจ า   3,969,694   20,202,345   -     - 
เงินประกนัขอคืน   631,566   255,250   15,256   - 
รวม  1,464,800,463   848,723,879   276,581,405   418,946,953 

         
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

7.1 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  72,928,069    177,650,727    17,564,746    46,481,005  
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  97,874,295    49,574,586    3,816,848    21,093,812  
    3 - 6 เดือน  16,808,739   18,276,821   25,980    101,720  
    6 - 12 เดือน  5,450,340   4,986,581   -     5,848 
    มากกวา่ 12 เดือน  9,761,973   8,313,323   198,272   449,295 
รวม  202,823,416   258,802,038   21,605,846   68,131,680 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,342,888)   (11,596,944)   (198,272)   (449,295) 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  195,480,528   247,205,094   21,407,574   67,682,385 
        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  

(กลบัรายการ) 
 

(4,254,056) 
  

2,502,042 
  

(251,023) 
  

(429,266) 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

52 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

7.2 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีอ่ืน - ค่าบริหารและค่าบริการอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  27,848,013    38,930,114    35,348,435    41,828,557  
เกินก าหนดช าระ        
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  14,063,511    13,136,152    4,383,421    27,255,476  
    3 - 6 เดือน  5,050,584   2,854,565   4,693,862   6,978,151 
    6 - 12 เดือน  6,019,539   6,127,963   17,605,654   4,001,183 
    มากกวา่ 12 เดือน  18,513,077   7,636,930   34,770,633   3,409,082 
รวม  71,494,724   68,685,724   96,802,005   83,472,449 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (11,713,126)  (11,452,919)   (6,470,963)  (6,775,514) 
ลูกหนีอ่ื้น - ค่าบริหารและ 
   ค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธ ิ

 
 59,781,598  

  
57,232,805 

   
90,331,042  

  
76,696,935 

        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  
      (กลบัรายการ) 

 
260,207 

  
1,723,626 

  
(304,551) 

  
3,092,799 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนัและ 45 วนั 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 
บริษัท วิมานสุริยา จ ากัด 
 
ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั วิมานสุริยา จ ากัด บางส่วนจ านวน 
550,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงภายในปี 2563 ดงันั้นเงินลงทุนดงักล่าวจึง
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 44 ลา้นบาทใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562  
 
บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ 
จ ากดั บางส่วนจ านวน 440 หุ้น ซ่ึงบริษทัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการรูปแบบผสม ในราคา 168.68 ลา้นบาท
และมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 0.04 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 168.64 ลา้น
บาทในงบก าไรขาดทุนและเน่ืองจากบริษทัมีแผนจะการขายเงินลงทุนดงักล่าวอีกบางส่วน ดงันั้นเงินลงทุนดงักล่าว
จึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
 
ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจ
เมน้ทจ์ ากดั ซ่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย จ านวน 557 หุน้ ใหแ้ก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในราคา 215.63 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 215.57 
ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (บาท) 
บริษัทร่วมทางตรง (ดูหมายเหตุขอ้ 25)                    
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี (1) 

ให้เช่าอสังหา 
ริมทรัพย ์ 30.02  30.02  5,407,735,620  3,656,050,621 

 

1,415,011,282  1,118,775,522  1,611,941,553  1,086,014,812 

 

51,995,160  37,404,556 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั 

ห้างสรรพสินคา้ 
ศูนยก์ารคา้ และ
โรงภาพยนตร์ 22.00 

 

22.00 

 

172,000,000  172,000,000 

 

32,881,003 

 

37,878,772 

 

37,839,700 

 

37,839,700 

 

-  - 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน 10.00 

 
10.00 

 
1,000,000  1,000,000 

 
- 

 
- 

 
99,700 

 
99,700 

 
-  - 

                    
บริษัทร่วมทางอ้อม (ดูหมายเหตุขอ้ 25)                    
บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์
โปรดิวซ์ จ ากดั(2) 

อุตสาหกรรม
การผลิต 6.38 

 
25.98 

 
1,065,780,300  1,020,925,000 

 
182,682,678 

 
700,075,084 

 
- 

 
- 

 
-  - 

Dusit Hospitality Education 
Philippines Inc. (3) 

 
การศึกษา 35.54  35.54 PHP 900,000,000 PHP 530,000,000 

 
183,850,308  123,472,565  -  - 

 
-  - 

รวม          1,814,425,271  1,980,201,943  1,649,880,953  1,123,954,212  51,995,160  37,404,556 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(1) ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทรัสต์
ดงักล่าวของบริษทั เท่ากบั 1,367.19 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 614.60 ล้านบาท) ซ่ึงจดัล าดบัชั้นการวดั
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบัท่ี 2 
 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 บริษทัไดรั้บเงินจ านวน 9.22 ลา้นบาท จากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้จองซ้ือหน่วยทรัสตใ์หม่ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตเ์ดิม (Right 
Offering) เป็นจ านวนเงิน 535.15 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 37) 
 

(2) เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั 
เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั) โดยใบหุน้ของบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 109,973 หุน้ไดถู้กน าไปวางไวเ้ป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทร่วมน้ี ต่อมาในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 บริษัท เอ็นอาร์ 
อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และแปลงมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 100 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใบหุ้นท่ีน าไปค ้าประกนัขา้งตน้จึงมีจ านวน 10,997,300 
หุน้ ภายหลงัการแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งน้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อขายหุ้นจ านวน 204,047,175 หุ้นของ
บริษทัร่วม ให้แก่บุคคลท่ีสามเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 775.38 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดรั้บเงินจากการขายแล้ว
จ านวน 100.00 ลา้นบาท จึงบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีไดรั้บช าระเงินแลว้จ านวน 29.32 ลา้น
บาทในงบก าไรขาดทุนรวม เงินส่วนท่ีเหลือจะได้รับช าระตามก าหนดระยะเวลาโดยมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ค ้ า
ประกนัตามท่ีระบุในสัญญา จากรายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 7) และก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้จ านวน 198.01 ล้านบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัยงัคง
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัในเงินลงทุนท่ีเหลือจ านวน 6.38% ของบริษทัร่วมดังกล่าว จากการท่ีกลุ่มบริษัทมี
ตวัแทนเป็นคณะกรรมการบริษทัของบริษทัร่วมนั้น 
 

(3) ในระหว่างปี 2562 Dusit Hospitality Education Philippines Inc. บริษทัร่วมทางอ้อม ซ่ึงถือหุ้นโดย Dusit Thani 
Philippines, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 530 ล้านเปโซเป็น 900 ล้านเปโซ และ
บริษทัยอ่ยน้ีไดล้งทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นแลว้ 

 

บริษทัร่วมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Dusit Hospitality Education Philippines Inc. ซ่ึงด าเนิน
ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอ่ืนซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน นอกจากทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีน ามาจากงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่าง
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 
 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ (ร้อยละ) 30.02  30.02 
รายได ้ 289  227 
    
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 209  185 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (87)  (5) 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 122  180 

ส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 37  53 

 
สินทรัพยห์มุนเวียน 175  42 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,802  4,340 
หน้ีสินหมุนเวียน (88)  (55) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,488)  (599) 
สินทรัพย์สุทธ ิ(ร้อยละ 100) 5,401  3,728 

สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท  1,621  1,119 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
จากการขายแบบ downstream 

 
(206) 

  
- 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,415  1,119 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงินท่ี
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคัญ 
 2562  2561 

 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
   ท่ีไม่มีสาระส าคญั 399  861 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
  - ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (24)  9 
  - ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (24)  9 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 
บริษัทย่อยทางตรง (ดูหมายเหตุขอ้ 25)                  
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   800,000,000  800,000,000 799,999,300  799,999,300  204,799,897  17,599,991 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮเต็ล จ ากดั โรงแรม ไทย 99.88  99.88   10,000,000  10,000,000 9,988,000  9,988,000  -  - 
บริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั สถานสุขภาพ ไทย 99.99  99.99   8,000,000  8,000,000 7,999,930  7,999,930  -  - 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

โรงแรมและ
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

 
 
ไทย 

 
 

2.75  

 
 

2.75   

 
 

825,000,000  

 
 

825,000,000 

 
 

40,109,974  

 
 

40,109,974  

 
 

1,022,741  

 
 

6,340,992 
บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จ ากดั รับจา้งบริหาร ไทย 99.99  99.99   50,000,000  50,000,000 49,999,930  49,999,930  3,999,998  - 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (1) โรงแรม ไทย 99.99  99.99   9,000,000  4,000,000 8,999,960  3,999,960  -  - 
Dusit USA Management Inc. 
 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

สหรัฐ 
อเมริกา 

 
100.00  

 
100.00  USD 

 
40,000 USD 

 
40,000 

 
1,243,600  

 
1,243,600  

 
-  

 
- 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั  ลงทุน 
ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   68,000,000  68,000,000 67,999,970  67,999,970  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

59 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์จ ากดั 
 

ให้เช่าและ 
ให้เช่าช่วง
ทรัพยสิ์น 

 
ไทย 

 
99.99  

 
99.99   120,000,000  120,000,000 119,999,700  119,999,700  

 
-  

 
- 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (2) 
 

โรงแรม รีสอร์ท 
ห้องชุด ไทย 65.00  65.00   880,020,000  880,020,000 528,012,700  528,012,700  -  - 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีท
จ ากดั 

ผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99   10,000,000  10,000,000 9,999,700  9,999,700  -  - 

บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 

ลงทุน 
ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   18,825,000  18,825,000 18,824,700  18,824,700  -  - 

บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
 

ลงทุน 
ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   713,000,000  713,000,000 712,999,700  712,999,700  -  - 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส  
จ ากดั (3) ให้บริการ ไทย 99.99  -   1,000,000  - 999,700  -  

 
-  

 
- 

บริษทั เกรซมี จ ากดั (4) งานบริการ
ต่างๆ ไทย 99.99  -   3,000,000  - 2,999,700  -  -  - 

Dusit Colours Co., Ltd. (5) 
 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม ญี่ปุ่ น 100.00  -  JPY 10,000,000  - 2,926,292  -  -  - 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม (ดูหมายเหตุขอ้ 25)                  
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

โรงแรมและ
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

 
 
ไทย 

 
 

84.04  

 
 

84.04   

 
 

825,000,000  

 
 

825,000,000 -  -  -  - 
Dusit Thani Philippines, Inc. โรงแรม ฟิลิปปินส์ 88.00  88.00  PHP 455,000,000 PHP 455,000,000 -  -  -  - 
DMS Property Investment Pvt. Ltd. (6) 

 
โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

56.41  
 

56.41  USD 
 

38,500,000 USD 
 

38,500,000 -  -  -  - 
วิทยาลยัดุสิตธานี  การศึกษา ไทย 86.79  86.79   217,715,882  217,715,882 -  -  -  - 
LVM Holdings Pte. Ltd. ลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 10,997  SGD 10,997  -  -  -  - 
Private Homes and Villas 

Pte. Ltd. 
 

ประกอบธุรกิจ
ทางการตลาด 
ด าเนินการจอง
และบริหาร
จดัการวิลล่า สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 100,000 SGD 100,000 -  -  -  - 

PT. Elite Havens 
 

ท่ีปรึกษาดา้น 
การบริหาร 

 
อินโดนีเซีย 

 
100.00  

 
100.00  IDR 

 
2,536,500,000 IDR 

 
2,536,500,000 -  -  -  - 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 
Shanghai Yi-Nong Travel  
   Consultation Co., Ltd. 

บริการดา้น
การตลาด 

 
จีน 

 
100.00  

 
100.00  CNY 

 
69,080 CNY 

 
69,080 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

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

Bali Luxe Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10,000 HKD 10,000 -  -  -  - 
Marketing Villas Ltd. บริการดา้น

การตลาด ฮ่องกง 100.00  100.00  USD 831,632 USD 831,632 -  -  -  - 
Elite Havens Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10,000 HKD 10,000 -  -  -  - 
Niseko Gourmet Co., Ltd. (7) 
 
 

การบริหาร
ทรัพยสิ์น 
และการตลาด ญี่ปุ่ น 

 
 

100.00  

 
 
-  JPY 

 
 

5,000,000  

 
 

- 

 
 

-  

 
 

-  -  - 
Dusit Overseas Co., Ltd. รับจา้งบริหาร ฮ่องกง 99.99  99.99  HKD 33,000 HKD 33,000 -  -  -  - 
Dusit Maldives Management  
   Pvt. Ltd. (8) 

โรงแรม สาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

 
99.99  

 
-  USD 10,000  

 
- 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ ากดั (9) 
 

การตลาดและ 
การขายผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบัอาหาร ไทย 92.52  92.52   30,000,000  21,030,000 -  -  -  - 

บริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จ ากดั (10) 
 

ร้านอาหาร 
เพื่อสุขภาพ 

 
ไทย 

 
51.00  

 
-   

 
10,000,000  

 
- -  -  

 
-  

 
- 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 
บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง  
จ ากดั (11) 

บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ไทย 51.00  -   14,000,000  - -  -  -  - 

Epicure Catering Indochina 
Co.,  Ltd. (11) 

บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เวียดนาม 51.00  -  VND 

 
2,250,219,825  

 
- -  -  

 
-  

 
- 

Epicure Catering (Cambodia) 
Co., Ltd. (11) 

บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
กมัพูชา 

 
51.00  

 
-  KHR 20,000,000  - -  -  

 
-  

 
- 

รวม           2,383,102,856  2,371,177,164  209,822,636  23,940,983 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า           (74,772,384)  (74,772,384)     
สุทธ ิ           2,308,330,472  2,296,404,780     
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
(1) เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจด

ทะเบียนอีก 0.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท และบริษทัลงทุนเพิ่มทั้งจ านวน 

(2) ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั บางส่วนจ านวน 
550,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงภายในปี 2563 ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงจัด
ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

(3) บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
(4) บริษทั เกรซมี จ ากดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
(5) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Dusit Colours Co., Ltd. โดยการซ้ือหุ้นทุนใน

บริษทัร้อยละ 51 ท าให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 100  ต่อมาในวนัท่ี 6 มกราคม 
2563 บริษทัยอ่ยน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น D&J Co., Ltd. (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

(6) เ ม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2562 ได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ใบหุ้นของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. จ านวน       
38.5 ลา้นหุน้ ท่ีวางเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทย (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

(7) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 LVM Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งทุนใน Niseko Gourmet Co., Ltd. 
ในอตัราร้อยละ 100 (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2) 

(8) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ลงทุนในบริษทั Dusit 
Maldives Management Pvt. Ltd. ในอตัราร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการเขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ (ดูหมายเหตุขอ้ 37) 

(9) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นอีกร้อยละ 30 เป็น
จ านวนเงิน 8.97 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนเพิ่มจ านวน 8.07 ลา้นบาท 

(10) บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งทุนในบริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 51 และ
บริษทัยอ่ยใหม่น้ีไดจ้ดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

(11) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ลงทุนในกลุ่มบริษทั  เอ็บเพอคิวร์        
เคเทอร่ิง จ ากดั ในอตัราร้อยละ 51 (ดูหมายเหตุขอ้ 4.1) 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่ง ท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
โดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชโ้ดยวิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคต  
 
ขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดจะไดร้ับคืน ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจากการประเมิน
แนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยอา้งอิงขอ้มูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ
ภายใน 

 
 บริษัท ดุสิต ไชน่า 

แคปปิตอล จ ากัด   
บริษัท ดุสิต  
เอ็กเซลเลนซ์

จ ากัด 

ปี 2562 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 12.3  5.5 
อตัราการเติบโต 24.6  3.3 
ประมาณการอตัราเติบโตของก าไร EBITDA 16.3  3.5 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธันวาคม 2562 

 

บริษัท เอ็บเพอ
คิวร์ เคเทอร่ิง 

จ ากัด 

 DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd.  

บริษัท 
วิมานสุริยา 

จ ากัด  

บริษัทย่อย
อ่ืนที่ไม่มี
สาระส าคัญ  รวม  

 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ านาจควบคุม 49.00 

 

43.59  
 

35.00      
           
สินทรัพยห์มุนเวียน 132  1,396  253      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 357  -  2,089      
หน้ีสินหมุนเวียน (55)  (201)  (1,076)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (74)  -  (438)      
สินทรัพย์สุทธ ิ 360  1,195  828      
มูลค่าตามบญัชีของส่วน 
   ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
   ควบคุม 176 

 

520  290  193  1,179  
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

 31 ธันวาคม 2562 

 

 
บริษัท  

เอ็บเพอคิวร์  
เคเทอร่ิง จ ากัด 

 DMS 
Property 

Investment 
Pvt. Ltd.  

บริษัท วิมาน
สุริยา จ ากัด  

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ  รวม 
 (ล้านบาท) 

รายได ้ 419  552  1     
ก าไรส าหรับปี 60  448  (26)     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  (82)  -     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 60  366  (26)     
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย 
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29 

 
159  (9)  106  285 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีแบง่ 
   ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
   ควบคุม - 

 

(41)  -  -  (41) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน               72  1,031  63     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (23) ( 1,494                  (528)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
  (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุม 309 ลา้นบาท) 

 
             (19)  

 
(1,166)  

 
361     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ขึน้ สุทธ ิ

 
30 

  
1,359 

 
 

(104) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

 31 ธันวาคม 2561 

 

DMS Property 
Investment 

Pvt. Ltd.  
วิทยาลัย 
ดุสิตธาน ี  

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ  รวม 
 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 43.59  13.21     
        
สินทรัพยห์มุนเวียน 172  675     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,640  561     
หน้ีสินหมุนเวียน (358)  (192)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (86)  (17)     
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,368  1,027     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
596 

 
 

136 
  

375 
 

 
1,107 

 

รายได ้ 800  373     
ก าไรส าหรับปี 131  25     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  -     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 131  25     
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
   อ านาจควบคุม 

 
57 

 
 

3 
  

- 
  

60 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีแบง่ให้กบั 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

 
- 

 
 

- 
  

(5)  
  

(5) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 276  115     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (44)  (45)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1) (220)  -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ 
สุทธ ิ

 
12 
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(1) เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม: ไม่มี 
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11 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ลกัษณะ 
 

ประเทศ  
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

 
ทุนช าระแลว้ 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
ราคาทุน 

 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2562  2561  2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (บาท) 
กิจการร่วมค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 
บริษทั เลอ กอร์ดอง  
เบลอ ดุสิต จ ากดั(1) 

สอนการประกอบ
อาหาร ไทย 49.99  49.99   40,000,000  40,000,000  62,469,066  61,379,538  -  19,999,400  -  - 

Dusit Bird Hotels  
Pvt. Ltd. (2) 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม  

 
อินเดีย  -  

 
50.00   - INR 

 
28,600,000  

 
-  

 
264,913  

 
-  

 
9,830,902  -  

 
- 

Dusit Fudu Hotel 
Management 
(Shanghai) Co., Ltd. (3) 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม  

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 44.99  44.99  CNY 30,000,000 CNY 30,000,000  -  -  -  -  -  - 

Dusit Colours Co., Ltd.(4) การจดัการและท่ี
ปรึกษาทางเทคนิค 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงแรม ญี่ปุ่ น -  49.00   - JPY 10,000,000  -  1,440,522     -  1,519,000  -  - 

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต  
จ ากดั(5) 

ก่อสร้างและพฒันา
คอนโดมิเนียม ไทย 49.00  -   173,260,000  -  

 
118,012,472  -  119,882,464  -  -   

รวม            180,481,538  63,084,973      119,882,464  31,349,302  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า              -  (9,830,902)     
สุทธ ิ                119,882,464  21,518,400     
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11 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(1)       ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดให้กบับริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวจ านวน 45 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

(2)         เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 1.43 ลา้น
หุ้น มีราคาตามมูลค่ายุติธรรมรวม 0.25 ลา้นบาท ให้กบั Bird Hospitality Services Private Limited หลงัจากท่ี
บริษทัจ าหน่ายหุ้นแลว้ไดล้งนามในสัญญายกเลิกสัญญาร่วมลงทุนและยกเลิกการใชช่ื้อ Dusit ในบริษทั Dusit 
Bird Hotels Ptv. Ltd. บริษทัไดด้ าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 และ
รับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 0.02 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวม และรับรู้ก าไรจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 0.25 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
(3)         Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ถือหุ้นโดยบริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัในอตัราร้อยละ 44.99 และภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้เกิดจากการท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การร่วมคา้ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เกินทุนดงักล่าว
เป็นภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 103.40 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
 

(4)        เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Dusit Colours Co., Ltd. โดยการซ้ือหุ้นทุนใน
บริษทัร้อยละ 51 ท าให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 100  ต่อมาในวนัท่ี 6 มกราคม 
2563 บริษทัยอ่ยน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น D&J Co., Ltd. (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 
(5)        เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ช่ือ บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้

ของบริษทั บริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้นเพื่อก่อสร้างและพฒันาคอนโดมิเนียมหน่ึงโครงการในจงัหวดัชลบุรี บริษทัถือ
หุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 49 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกท่ีไดรั้บช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนแลว้ จ านวน 1 ลา้นบาท 
ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 319 ลา้นบาท และเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 54 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่ม
ตามสัดส่วนการลงทุนแลว้ 
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11   เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีน ามาจากงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่าง
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ  
ดุสิต จ ากดั 

 บริษทั ดิ ออริจิน้ ดุสิต 
จ ากดั 

 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ (ร้อยละ) 49.99  49.99  49.00  - 
รายได ้ 231  206  -  - 
        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 2  38  (4)  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  -  -  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 2  38  (4)  - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท 1  19  (2)  - 
        

สินทรัพยห์มุนเวียน 42  57  305  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 234  227  32  - 
หน้ีสินหมุนเวียน (113)  (151)  (65)  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (34)  (5)  (113)  - 
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 129  128  159  - 

สินทรัพย์สุทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท 64  64  78  - 
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11 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 บริษทั เลอ กอร์ดอง เบลอ  
ดุสิต จ ากดั 

 บริษทั ดิออริจิน้ ดุสิต 
จ ากดั 

 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61  42  -  - 

ซ้ือเงินลงทนุเพ่ิม -  -  120  - 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 1  19  (2)  - 
เงินปันผลรับระหว่างปี -  -  -  - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท  
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 62  61  118  - 

        

หมายเหตุ         
ก. รวมรายการต่อไปน้ี        

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25  4  2  - 
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35  52  52  - 

 
 
 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

72 

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2561  
 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัราแลกเปล่ียน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2561 
 (บาท) 
ราคาทุน              
ท่ีดิน 594,251,851  -  -  -  -  -  594,251,851 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 6,856,379  -  -  -  -  (74,144)  6,782,235 
อาคาร 1,300,042,869  -  (11,700)  -  (317,047,667)  -  982,983,502 
อาคารในท่ีเช่า 3,593,476,878  33,269,624  (5,655,110)  -  356,506,681  (81,719,537)  3,895,878,536 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 1,185,182,604  27,572,496  (4,840,129)  (23,180,125)  (248,631,560)  (18,421,136)  917,682,150 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า 1,535,380,169  30,847,508  (73,006,835)  (32,600)  284,405,790  (2,917,591)  1,774,676,441 
ค่าตกแต่งภายใน 471,148,451  -  (869,650)  -  (171,762,076)  -  298,516,725 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 1,275,543,104  1,742,584  (7,759,843)  -  375,462,233  -  1,644,988,078 
ยานพาหนะ 63,690,753  4,180,856  (4,484,959)  -  3,288,439  (246,218)  66,428,871 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้  
   เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
130,656,943  

 
20,694,030 

 
 

(21,923,502) 
 

 
(18,660,435) 

 
 

54,629,203 
 

 
(3,285,053) 

 
 

162,111,186 
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 302,787,441  408,847,870  -  -  (211,688,818)  (5,801,627)  494,144,866 
รวม 10,459,017,442  527,154,968  (118,551,728)  (41,873,160)  125,162,225  (112,465,306)  10,838,444,441 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                                        
 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
 (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (6,629,143)  (25,796)  -  -  -  61,094  (6,593,845) 
อาคาร (869,363,730)  (40,166,664)  8,257  -  320,346,512  -  (589,175,625) 
อาคารในท่ีเช่า (1,504,600,537)  (148,388,381)  1,718,771  -  (238,837,723)  45,162,955  (1,844,944,915) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ (646,009,285)  (89,921,860)  4,734,597  23,431,081  (42,732,251)  13,017,416  (737,480,302) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า (1,559,168,583)  (97,226,355)  70,665,968  34,360  61,222,654  1,921,488  (1,522,550,468) 
ค่าตกแต่งภายใน (253,292,577)  (31,412,528)  860,025  -  34,281,546  -  (249,563,534) 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า (1,073,361,480)  (58,581,197)  7,759,430  -  (211,779,996)  -  (1,335,963,243) 
ยานพาหนะ (55,583,433)  (3,444,479)  4,163,300  -  (3,288,451)  235,512  (57,917,551) 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ (94,553,062)  (15,226,303)  21,882,737  14,853,011  (44,924,616)  (2,072,322)  (120,040,555) 
รวม (6,062,561,830)  (484,393,563)  111,793,085  38,318,452  (125,712,325)  58,326,143  (6,464,230,038) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,396,455,612  42,761,405  (6,758,643)  (3,554,708)  (550,100)  (54,139,163)  4,374,214,403 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (74,016,950)  -  -  -  -  -  (74,016,950) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  4,322,438,662  42,761,405  (6,758,643)  (3,554,708)  (550,100)  (54,139,163)  4,300,197,453 
              
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี             484,393,563  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 

 

 
เพ่ิมขึ้น  

 
สินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการรวมธุรกิจ  

 
จ าหน่าย  

ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 (บาท) 
ราคาทุน                
ท่ีดิน 594,251,851  113,447,885  -  -  -  -  -  707,699,736 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 6,782,235  -  -  -  -  -  (47,011)  6,735,224 
อาคาร 982,983,502  1,183,396  -  (667,658)  -  1,621,758  11,303  985,132,301 
อาคารในท่ีเช่า 3,895,878,536  19,365,958  -  (1,905,665,955)  (7,566,412)  18,041,078  (133,652,782)  1,886,400,423 
เคร่ืองตกแต่งและ   
   อุปกรณ์ 

 
917,682,150 

  
62,140,470  

 
4,028,846 

 
 

(39,136,522) 
 

 
(30,771,725) 

 
 

24,565,256 
 

 
(22,746,880) 

 
 

915,761,595 
  เคร่ืองตกแต่งและ 
   อุปกรณ์ในท่ีเช่า 

 
1,774,676,441 

  
117,801,908  

 
- 

 
 

(628,349,187) 
 

 
(339,954,794) 

 
 

57,243,491 
 

 
(17,000,491) 

 
 

964,417,368 
ค่าตกแต่งภายใน 298,516,725  -  1,258,340  (1,729,414)  -  11,582,653  -  309,628,304 
ค่าตกแต่งภายใน 
   ในท่ีเช่า 

 
1,644,988,078 

  
13,636,283  

 
- 

 
 

(120,479,741) 
 

 
(724,436,786) 

 
 

49,030,503 
 

 
- 

 
 

862,738,337 
ยานพาหนะ 66,428,871  7,231,442  5,131,487  (24,630,680)  -  -  (1,057,436)  53,103,684 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 

 

 
เพ่ิมขึ้น  

 
สินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการรวมธุรกิจ  

 
จ าหน่าย  

ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 (บาท) 
ราคาทุน                
เคร่ืองถว้ยชาม    
   เคร่ืองแกว้  
   เคร่ืองเงินและผา้ 
   ต่าง ๆ 

 
 
 

162,111,186 

  
 
 

39,323,184  

 
 
 

90,735,648 

 

 
 
 

(23,558,817) 

 

 
 
 

(15,091,418) 

 

 
 
 

422,598 

 

 
 
 

(6,717,136) 

 

 
 
 

247,225,245 
สินทรัพยร์ะหว่าง 
   ก่อสร้าง 

 
494,144,866 

  
795,744,636  

 
4,034,891 

 
 

(1,489,884) 
 

 
- 

 
 

(162,507,337) 
 

 
(380,674) 

 
 

1,129,546,498 
รวม 10,838,444,441  1,169,875,162  105,189,212  (2,745,707,858)  (1,117,821,135)  -  (181,591,107)  8,068,388,715 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562                                                                                                                                                                                                    

 

 
เพ่ิมขึ้น  

 
สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจากการ
รวมธุรกิจ  

 
จ าหน่าย  

ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (6,593,845)  (25,238)  -  -  -  -  40,059  (6,579,024) 
อาคาร (589,175,625)  (24,071,153)  -  667,658  -  -  (9,414)  (612,588,534) 
อาคารในท่ีเช่า (1,844,944,915)  (78,153,010)  -  535,166,757  7,117,972  -  8,531,984  (1,372,281,212) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ (737,480,302)  (118,260,871)  (3,382,948)  38,532,058  30,529,257  -  18,199,773  (771,863,033) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า (1,522,550,468)  (73,599,902)  -  508,855,363  333,753,981  (501,560)  11,998,797  (742,043,789) 
ค่าตกแต่งภายใน (249,563,534)  (24,112,011)  (1,147,535)  1,729,298  -  -  -  (273,093,782) 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า (1,335,963,243)  (40,979,402)  -  124,210,954  720,935,966  -  -  (531,795,725) 
ยานพาหนะ (57,917,551)  (5,595,717)  (2,763,462)  20,302,098  -  -  888,444  (45,086,188) 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ 
   เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
(120,040,555) 

  
(27,761,280) 

  
(51,154,196) 

 
 

19,867,580 
 

 
11,698,035 

 
 

501,560 
 

 
2,475,251 

 
 

(164,413,605) 
รวม (6,464,230,038)  (392,558,584)  (58,448,141)  1,249,331,766  1,104,035,211  -  42,124,894  (4,519,744,892) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,374,214,403  777,316,578  46,741,071  (1,496,376,092)  (13,785,924)  -  (139,466,213)  3,548,643,823 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (74,016,950)  -  -  -  -  -  -  (74,016,950) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 4,300,197,453  777,316,578  46,741,071  (1,496,376,092)  (13,785,924)  -  (139,466,213)  3,474,626,873 
                
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี               392,558,584 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561  
 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 (บาท) 
ราคาทุน            
ท่ีดิน 180,054,500  -  -  -  -  180,054,500  
อาคารในท่ีเช่า 354,079,264  -  -  -  5,321,909   359,401,173  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า 1,258,404,402  12,967,201   (32,824,754)  (34,400)  25,075,975   1,263,588,424  
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 1,304,570,140  53,616  (7,759,843)  -   172,968,424   1,469,832,337  
ยานพาหนะ 23,383,942  180,741   (764,950)  -   -   22,799,733  
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้  
    เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
44,315,378 

  
4,595,972   

 
(83,657)  

 
(8,649,093)  

 
15,600   

 
40,194,200  

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 22,281,997  65,413,445   -   -   (45,508,879)  42,186,563  
รวม 3,187,089,623  83,210,975   (41,433,204)  (8,683,493)  157,873,029   3,378,056,930  

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

78 

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  
2561  

 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารในท่ีเช่า (348,540,568)  (796,562)  -   -   (4,410,165)  (353,747,295) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า (1,161,028,038)  (56,173,364)  32,650,082   34,360   (8,947,085)  (1,193,464,045) 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า (1,099,777,276)  (57,248,957)  7,759,430   -   (145,594,686)  (1,294,861,489) 
ยานพาหนะ (20,735,864)  (693,110)  704,086   -   -   (20,724,888) 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้  
   เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
(30,489,207) 

  
(4,917,762) 

 
 

54,766  
 

 
7,412,136  

 
 

-  
 

 
(27,940,067) 

รวม (2,660,570,953)  (119,829,755)  41,168,364   7,446,496   (158,951,936)  (2,890,737,784) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 526,518,670  (36,618,780)  (264,840)  (1,236,997)  (1,078,907)  487,319,146  

            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           119,829,755 

            
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562  
 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

 (บาท) 
ราคาทุน            
ท่ีดิน 180,054,500   -  -  -  -  180,054,500 
อาคารในท่ีเช่า 359,401,173   -  (602,050)  (7,566,412)  -  351,232,711 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า 1,263,588,424   83,045,177  (241,296,755)  (339,954,794)  57,738,910  823,120,962 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า 1,469,832,337  17,565,234  (124,265,586)  (724,436,786)  49,426,550  688,121,749 
ยานพาหนะ 22,799,733   -  -  -  -  22,799,733 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้  
   เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
40,194,200  

  
5,107,226  

 
(10,096,026)  

 
(5,628,330)  

 
422,598  

 
29,999,668 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 42,186,563   205,831,793  -  -  (107,588,058)  140,430,298 
รวม 3,378,056,930   311,549,430  (376,260,417)  (1,077,586,322)  -  2,235,759,621 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  
2562  

 

เพ่ิมขึ้น  
 

จ าหน่าย  
ตดัจ าหน่าย 
ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์
โอนระหว่างกนั  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

2562 
 (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารในท่ีเช่า (353,747,295)  (823,572)  504,951  6,756,661  -  (347,309,255) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ในท่ีเช่า (1,193,464,045)  (39,982,061)  232,591,140  332,991,402  (501,560)  (668,365,124) 
ค่าตกแต่งภายในในท่ีเช่า (1,294,861,489)  (40,750,821)  124,210,954  720,935,966  -  (490,465,390) 
ยานพาหนะ (20,724,888)  (625,100)  -  -  -  (21,349,988) 
เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้  
   เคร่ืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 
(27,940,067) 

  
(4,662,126) 

 
 

8,144,349 
 

 
4,675,120 

 
 

501,560 
 

 
(19,281,164) 

รวม (2,890,737,784)  (86,843,680)  365,451,394  1,065,359,149  -  (1,546,770,921) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 487,319,146   224,705,750  (10,809,023)  (12,227,173)  -  688,988,700 

            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           86,843,680 

            
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในท่ีเช่าของโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 4.01 ลา้นบาท และ 4.51 ลา้นบาท ตามล าดบั ถึงแมว้่า
จะยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา มาเป็นของบริษทัก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัมี
ความเห็นตามขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายว่า บริษทัมีสิทธิใช้อาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ในการด าเนินกิจการ 
เน่ืองจากอาคารดงักล่าวตั้งอยู่ในท่ีดิน ซ่ึงบริษทัย่อยเป็นผูเ้ช่า และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2545 บริษทัไดท้ าการจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน ต่อส านักงานท่ีดินพทัยาให้บริษทัแล้ว นอกจากนั้น บริษทัได้ครอบครองโดยสงบ     
และเปิดเผยโดยมีเจตนาเป็นเจา้ของมาเกินกว่า 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1382  (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 36) 

 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด (มหาชน)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ของบริษทั ดุสิต ไทยพร็อพ    
เพอร์ต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 275.91 ล้านบาท และ 286.60 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเพื่อเป็นประกนัภาระผูกพนัในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในจ านวน 1,300 ลา้นบาท  
 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างเป็นจ านวนเงิน 1,476.07 ลา้นบาท และสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 49.86 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 13) รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ใหก้บั Dusit Maldives Investment Private 
Limited ตามโครงการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ (ดูหมายเหตุขอ้ 37) และบนัทึกก าไรจาก
รายการดงักล่าวจ านวน 587.76 ลา้นบาท (สุทธิจากการตดัรายการระหว่างกนั) ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงค านวณค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุน ซ่ึงค านวณค่าเส่ือมราคาทั้ง
จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่  านวน 3,950.93 ลา้นบาท และ 4,056.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมีราคาทุน ซ่ึงค านวณค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่  านวน 2,237.07 ลา้นบาท และ 2,336.39 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวน และทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท่ีมีขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่าโดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชโ้ดยวิธีประมาณการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต 
 
ขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใชใ้นการประมาณมูลค่าที่คาดจะไดร้ับคืน แสดงในตารางต่อไป น้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้
สมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยอา้งอิงขอ้มูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจาก
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 

 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 5.5  5.5 
อตัราการเติบโต 7.1  4.3 
ประมาณการอตัราเติบโตของก าไร EBITDA 6.6  (3.6) 

 
 
 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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13 ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 
 

 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธ ิ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 900,233,842  991,151,486  841,273,821  930,485,760 
เพิ่มขึ้น 772,582,959  32,042,525  748,883,060  - 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (123,647,862)  (122,412,081)  (98,956,919)  (89,211,939) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (49,857,034)  -  -  - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง        
   อตัราแลกเปล่ียน (2,884,797)  (548,088)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,496,427,108  900,233,842  1,491,199,962  841,273,821 

หัก ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (115,447,124)  (79,008,625)  (115,107,746)  (70,695,279) 

ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า 1,380,979,984  821,225,217  1,376,092,216  770,578,542 
 

 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 
ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าเช่าส่วนแรกตามท่ีระบุในสัญญาเช่าท่ีดิน ในอตัราร้อยละ 20 ให้แก่
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จ านวน 947.32 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 35) ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว มีการ
ตดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า 
 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร ส าหรับระยะเวลา 5 ปี (เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี                          
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567) เพื่อประกอบกิจการ “บ้านดุสิตธานี” เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 40.40                
ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 บริษทัได้ลงนามในสัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ส าหรับระยะเวลา                
19 ปี 6 เดือน (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2581) เป็นจ านวนเงิน 708.48 ลา้นบาท และสัญญา
ซ้ือขายส่ิงตกแต่งและอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 34.04 ลา้นบาท เพื่อประกอบกิจการ “โรงแรมดุสิต สวีท ราชด าริ กรุงเทพ”  

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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13 ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้กรรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินจากรัฐบาลของ
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ส าหรับโครงการรีสอร์ท และส่ิงปลูกสร้างบนเกาะ Mudhdhoo, Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์เป็น
ระยะเวลา 35 ปี โดยมีค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จ านวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับค่าเช่ารายปี 5 ปีแรกในอตัราปีละ 1 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 23 มกราคม 2560 และจ่ายค่าเช่ารายปีให้กบัรัฐบาลของ
สาธารณรัฐมลัดีฟส์ปีละ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2560  เป็นตน้ไป 
 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดช้ าระค่าเช่ารายปีล่วงหน้าบางส่วน จ านวน 1.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ 
รัฐบาลของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2587 ถึง กนัยายน 2602  เพื่อขยายระยะเวลา
กรรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินจาก 35 ปี เป็น 50 ปี โดยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวมีการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู ่

 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ไดโ้อนสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี มลัดีฟส์ เป็นจ านวนเงิน 49.86 ลา้นบาท ให้กบั Dusit Maldives Investment Private Limited ตามโครงการปรับ
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2561  

สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจาก
การรวม
ธุรกิจ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  

ตดั
จ าหน่าย  

สินทรัพย ์
โอนระหวา่ง

กนั  

ก าไร 
(ขาดทุน)  
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 
จากการแปลง

ค่า 
งบการเงิน    

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (บาท) 
ราคาทุน                
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 178,109,862  93,630,652  29,707,586  (861,711)  (2,139,872)  4,509,089  372,558  303,328,164 
เคร่ืองหมายการคา้ -  124,347,634  -  -  -  -  -  124,347,634 
สัญญาวิลล่า -  14,148,113  -  -  -  -  -  14,148,113 
รวม 178,109,862  232,126,399  29,707,586  (861,711)  (2,139,872)  4,509,089  372,558  441,823,911 

  
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2561  

สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจาก
การรวม
ธุรกิจ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  

ตดั
จ าหน่าย  

สินทรัพย ์
โอนระหวา่ง

กนั  

ก าไร 
(ขาดทุน)  
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 
จากการแปลง

ค่า 
งบการเงิน    

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (115,303,703)  -  (13,952,411)  861,710  467,681  -  451,605  (127,475,118) 
เคร่ืองหมายการคา้ -  -  -  -  -  -  -  - 
สัญญาวิลล่า -  -  (704,626)  -  -  -  -  (704,626) 
รวม (115,303,703)  -  (14,657,037)  861,710  467,681  -  451,605  (128,179,744) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 62,806,159  232,126,399  15,050,549  (1)  (1,672,191)  4,509,089  824,163  313,644,167 

                
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี               14,657,037 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562  

สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจากการ
รวมธุรกิจ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ตดัจ าหน่าย  

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

จากการแปลงค่า 
งบการเงิน    

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (บาท) 
ราคาทุน              
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 303,328,164  -  55,256,521  (4,975,177)  (7,995,892)  (9,934,206)  335,679,410 
เคร่ืองหมายการคา้ 124,347,634  -  -  -  -  (8,797,506)  115,550,128 
สัญญาวิลล่า 14,148,113  -  -  -  -  (1,000,969)  13,147,144 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ -  342,260,000  -  -  -  -  342,260,000 
รวม 441,823,911  342,260,000  55,256,521  (4,975,177)  (7,995,892)  (19,732,681)  806,636,682 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562  

สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจากการ
รวมธุรกิจ  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ตดัจ าหน่าย  

ก าไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

จากการแปลงค่า 
งบการเงิน    

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (127,475,118)  -  (29,375,549)  4,216,617  -  2,985,117  (149,648,933) 
เคร่ืองหมายการคา้ -  -  -  -  -  -  - 
สัญญาวิลล่า (704,626)  -  (2,629,429)  -  -  50,048  (3,284,007) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ -  -  (36,910,392)  -  -  -  (36,910,392) 
รวม (128,179,744)  -  (68,915,370)  4,216,617  -  3,035,165  (189,843,332) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 313,644,167  342,260,000  (13,658,849)  (758,560)  (7,995,892)  (16,697,516)  616,793,350 

              
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี             68,915,370 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561  
 

เพิ่มขึ้น  
 

ตดัจ าหน่าย 
 สินทรัพย ์

โอนระหวา่งกนั  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
 (บาท) 

คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์          
ราคาทุน 134,736,837  2,767,270  (2,139,872)  4,509,089  139,873,324 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (87,201,178)  (9,417,707)  503,423  -  (96,115,462) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 47,535,659  (6,650,437)  (1,636,449)  4,509,089  43,757,862 

          
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี         9,417,707 

 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562  
 

เพิ่มขึ้น  
 

ตดัจ าหน่าย 
 สินทรัพย ์

โอนระหวา่งกนั  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 (บาท) 

คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์          
ราคาทุน 139,873,324  3,194,929  (7,995,892)  -  135,072,361 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (96,115,462)  (7,939,496)  -  -  (104,054,958) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 43,757,862  (4,744,567)  (7,995,892)  -  31,017,403 

          
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี         7,939,496 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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15 ค่าความนิยม 
 

  งบการเงินรวม  
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (บาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  305,301,164  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 275,678,467    305,301,164 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   580,979,631  305,301,164 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม  
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
ของกลุ่มบริษทั (แผนกท่ีมีการด าเนินงาน) ดงัต่อไปน้ี  

 
 งบการเงินรวม  
 2562  2561 
 (บาท) 
กลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. 305,301,164  305,301,164 
กลุ่มบริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั 260,489,839  - 
หน่วยอ่ืนๆ ซ่ึงค่าความนิยมไม่มีนยัส าคญั 15,188,628  - 
รวม 580,979,631  305,301,164 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมาจากการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การ
วดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไปน้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติ
จากการประเมินแนวโน้มในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายใน 
 
 กลุ่ม LVM Holdings  

Pte. Ltd. 
 

กลุ่มบริษัท เอ็บเพอร์คิวร์  
เคเทอร่ิง จ ากัด 

 2562 
 (ร้อยละ) 
    
อตัราคิดลด 11.8  13.1 
อตัราการเติบโต 9.0  4.3 
ประมาณการอตัราการเติบโตของก าไร EBITDA 
(อตัราถวัเฉล่ีย 5 ปีขา้งหนา้) 25.0 

 
6.5 

 
อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ 
 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาว่ามีเหตุผลท่ีท าให้เช่ือได้ว่าอาจเกิดการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีมีนัยส าคญั 2 ขอ้ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้สมมติท่ีมีนัยส าคญั 2 ขอ้แยก
ต่างหากจากกนั ซ่ึงท าใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี 

 
 กลุ่ม LVM Holdings  

Pte. Ltd. 
 

กลุ่มบริษัท เอ็บเพอร์คิวร์  
เคเทอร่ิง จ ากัด 

 2562 
 (ร้อยละ) 
    
อตัราคิดลด 14.4  13.0 
ประมาณการอตัราการเติบโตของก าไร EBITDA  16.1  (3.1) 
 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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16 เงินมัดจ า 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (บาท) 
เงินมดัจ า 100,110,124  190,860,000  -  290,970,124 
รวม 100,110,124  190,860,000  -  290,970,124 

 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 บริษทัท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เก่ียวกบัเงินมดัจ าเพื่อให้
ไดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรมจ านวน 4 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ แก่ Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรือบริษทัหรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เพื่อประโยชน์ในการรับบริหารโรงแรมของ
บริษทัดงักล่าว และตกลงใหโ้อนจ านวนเงินท่ีบริษทัไดจ่้ายล่วงหนา้ให้แก่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 
จ านวน 1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือจ านวน 25.27 ลา้นบาท)  นั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินมดัจ าเพื่อให้ไดสิ้ทธิใน
การบริหารโรงแรม และในระหว่างปี 2560 บริษทัไดโ้อนเงินจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือจ านวน 74.84 
ลา้นบาท) ทั้งน้ีเงินมดัจ าดงักล่าวจะไดรั้บคืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 
 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าพื้นท่ี และสัญญาบริการส าหรับระยะเวลา 32 ปี และสัญญาซ้ือ
ขายส่ิงตกแต่งและอุปกรณ์เพื่อพฒันาโครงการ ASAI China Town เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 954.30 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าจ านวน 190.86 ลา้นบาท และจะช าระเงินส่วนท่ีเหลือภายในปี 2563 สัญญา
ดงักล่าวจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีเง่ือนไขบงัคบัตามสัญญาไดส้ าเร็จครบถว้น หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สัญญาดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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17 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
  2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2562 
  (บาท) 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

  
167,000,000 

  
9,228,000,000 

  
(7,633,000,000) 

  
1,762,000,000 

รวม  167,000,000  9,228,000,000  (7,633,000,000)  1,762,000,000 

 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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17 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

     เงินกูยื้มระยะส้ัน 
 วงเงินกู ้  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

วนัท่ีในสัญญา 2562  2561 อตัราดอกเบ้ีย 2562  2561 
 (บาท)  (บาท) 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)       
26 มิถุนายน 2560 800,000,000  800,000,000 MMR 662,000,000  - 
2 พฤศจิกายน 2553 150,000,000   150,000,000  MMR -  - 
8 ธนัวาคม 2553 300,000,000   300,000,000  ตามธนาคารก าหนด 300,000,000  - 
15 ธนัวาคม 2553 800,000,000   800,000,000  MMR 800,000,000  36,000,000 
1 พฤศจิกายน 2554 450,000,000   450,000,000  MMR -  - 
28 สิงหาคม 2561 200,000,000  500,000,000 MMR -  131,000,000 
27 พฤศจิกายน 2561 400,000,000  400,000,000 MMR -  - 
16  สิงหาคม 2562 500,000,000  - MMR -  - 
รวม (1) 3,600,000,000  3,400,000,000  1,762,000,000  167,000,000 

        
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ จ ากัด (มหาชน)     
24 มิถุนายน 2552 50,000,000  50,000,000 MMR -  - 
15 ตุลาคม 2555 200,000,000  200,000,000 MMR -  - 
6 พฤศจิกายน 2555 50,000,000  50,000,000 MMR -  - 
รวม (1) 300,000,000  300,000,000  -  - 

        
DMS Property Investment Pvt. Ltd.     

3 กนัยายน 2554 (2) 113,574,000  113,574,000 
LIBOR + 

ร้อยละ 2.925 ต่อปี - 
 

- 
 

รวม 4,013,574,000 
 

3,813,574,000  1,762,000,000 
 

167,000,000 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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17 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

- MMR : Money Market Rate 
 

(1) เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
(2) เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าว มีวงเงิน 3.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัทรัพยใ์บหุ้นของบริษทัย่อย

ดงักล่าวทั้งหมด จ านวน 38.5 ลา้นหุ้น วางเป็นหลกัประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) วงเงินกูย้ืมดังกล่าว มีการค ้า
ประกนัโดยบริษทัในอตัราร้อยละ 65 และโดยผูถื้อหุน้อ่ืนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวอีก 1 ราย ในอตัราร้อยละ 35  
ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การช าระเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงเหลือทั้งหมดและไดย้กเลิกสัญญาเงิน
กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวและไถ่ถอนหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคารในวงเงินรวมทั้งส้ิน 85 ลา้นบาทและ 40 ลา้นบาทโดยไม่มีหลกัประกนั  
 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 160,291,323  175,140,074  24,847,032  43,085,488 
เจา้หน้ีอ่ืน  54,661,921   45,143,600   27,764,265   64,948,901 
เจา้หน้ีค่าจดัหาสินทรัพย ์  43,403,762   14,604,739   20,563,191   9,566,617 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  656,549,692   401,547,658   61,914,167   107,914,481 
เงินมดัจ ารับ  178,925,835   399,302,155   20,025,291   30,773,154 
เงินคา้งจ่ายส าหรับค่าหอ้งพกัจ่าย 
   ล่วงหนา้ 

 
 106,678,078  

  
58,273,077 

  
 -    

  
- 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - วิทยาลยัดุสิตธานี  147,988,464   131,753,876   -     - 
อ่ืน ๆ  31,428,030   22,025,088   29,370,842   19,576,204 
รวม 1,379,927,105  1,247,790,267  184,484,788  275,864,845 
 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
เงินกูย้ืมระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
19.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน            
โดย Dusit Thani Philippines , Inc.            
- มีก าหนดช าระคืนทุกงวดหกเดือน            
    เร่ิม ธนัวาคม 2559 จนถึงปี 2567 4.609 - 7.331  4.369 - 6.235  392,065,498  405,524,443  -  - 
โดย DMS Property Investment Pvt. Ltd.            
- มีก าหนดช าระคืนทุกงวดสามเดือน            

       เร่ิม ธนัวาคม 2559 จนถึงปี 2563  -  5.126 - 5.453  -  254,730,930  -  - 
โดย บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน)            
- มีก าหนดช าระคืนทุกงวดสามเดือน            

     เร่ิม ตุลาคม 2560 จนถึงปี 2565 3.727 - 3.998  3.727 - 3.998  86,950,000  108,700,000  86,950,000  108,700,000 
- มีก าหนดช าระคืนคร้ังเดียวภายใน 36 เดือน            
     นบัจากวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 3.050  -  1,000,000,000  -  1,000,000,000  - 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
19.2 เงินกู้ยืมจากกิจการอ่ืน            
โดยบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 5.012 - 5.200  5.200  219,335,000  73,335,000  -  - 
     1,698,350,498  842,290,373  1,086,950,000  108,700,000 
หัก  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (96,450,681)  (241,366,244)  (33,000,000)  (21,800,000) 
รวม     1,601,899,817  600,924,129  1,053,950,000  86,900,000 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธ ิ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 842,290,373  1,132,541,123  108,700,000  - 
กูเ้พิ่ม 1,196,936,617  164,722,750  1,000,000,000  115,450,000 
จ่ายคืนเงินกู ้ (317,196,300)  (422,203,716)  (21,750,000)  (6,750,000) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน (23,680,192)  (32,769,784)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,698,350,498  842,290,373  1,086,950,000  108,700,000 

 

Dusit Thani Philippines, Inc. 
 

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2557 Dusit Thani Philippines, Inc. (เดิมช่ือ Philippine Hoteliers, Inc.) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ทางออ้ม ไดท้ าสัญญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อปรับปรุงโรงแรมในวงเงิน 991.68 ลา้นเปโซ ก าหนดช าระคืน
ภายใน 10 ปี โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้งวดหลงัจากเบิกเงินกูย้ืมงวดแรก (วนัท่ี 19 กนัยายน 2557) แลว้ 24 เดือน 
สัญญากูย้มืดงักล่าวมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัน้ี 

 

(1) ดอกเบ้ียก าหนดจ่ายทุก ๆ 3 เดือน ก าหนดอตัราดอกเบ้ียแบบราย 3 เดือน โดยใช้อตัราดอกเบ้ียตราสารหน้ี 
แบบราย 3 เดือน บวกอตัราร้อยละ 1.50 หรือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์* บวกอตัรา
ร้อยละ 0.125 แลว้แต่อตัราใดมีค่าสูงกวา่ ณ วนัท่ีก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
 

(2) ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือน หลงัจากเบิกเงินกูย้มืในแต่ละคร้ัง แลว้ 2 ปี โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  
ก) ร้อยละ 10 ของเงินกูย้มื จะตอ้งช าระคืนทุกงวดหกเดือนในปีท่ี 3 
ข) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 90 ของเงินตน้ จะตอ้งช าระคืนทุกงวดหกเดือน ภายใน 7 ปี ท่ีเหลือจากวนัท่ีกู้ยืม

จนถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระ โดยเงินตน้คงเหลือทั้งหมดจะช าระในงวดสุดทา้ย  
 

สัญญากูย้ืมดงักล่าวมีขอ้ก าหนดในการจ่ายเงินปันผล เง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

* ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ Bangko Sentral ng Pilipinas 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงคา้งจ านวน 658.71 ล้าน 
เปโซ (หรือจ านวน 392.07 ลา้นบาท) และ 655.92 ลา้นเปโซ (หรือจ านวน 405.52 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. 
 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม และตั้งอยู่ท่ีสาธารณรัฐมลัดีฟส์ไดท้ าสัญญากู้ยืม
เงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทย ในวงเงิน  41.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีหลกัทรัพยเ์ป็น
ใบหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวทั้งหมด จ านวน 38.5 ลา้นหุ้น วางเป็นหลกัประกนั วงเงินกูย้ืมดงักล่าวมีการ
ค ้าประกนัโดยบริษทัในอตัราร้อยละ 65 และโดยผูถื้อหุ้นอ่ืนของบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวอีก 1 ราย ในอตัรา 
ร้อยละ 35  
 

สัญญากูย้มืดงักล่าวก าหนดอตัราดอกเบ้ียโดยอา้งอิง LIBOR 6 เดือน บวกส่วนเพิ่มในอตัราร้อยละตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา และก าหนดจ่ายคืนเงินตน้ทุก ๆ 3 เดือน นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 เงินตน้ท่ีตอ้งจ่ายคืนในแต่ละงวดมี
ดงัน้ี  
 

-   งวดท่ี 1 - 8  จ านวนงวดละ 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดท่ี 9 - 19 จ านวนงวดละ 2,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดสุดทา้ย  จ านวน 6,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือ จ านวนท่ีเหลือทั้งหมด 

 

สัญญากูย้มืดงักล่าวมีขอ้ก าหนดในการจ่ายเงินปันผล เง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไวด้ว้ย 
 

ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 สถาบนัการเงินดงักล่าวไดต้กลงให้บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน
การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมในแต่ละงวดตั้งแต่งวดท่ี 14 และขยายระยะเวลาคืนเงินกูย้ืมเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี  
 

-   งวดท่ี 14  จ านวนงวดละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดท่ี 15 - 18 จ านวนงวดละ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดท่ี 19 - 22 จ านวนงวดละ 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดท่ี 23 - 26 จ านวนงวดละ 1,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
-   งวดท่ี 27 - 29 จ านวนงวดละ 1,450,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ซ่ึงขอ้ตกลงในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ลงนามแลว้วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560  
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การช าระเงินกูย้มืระยะยาวท่ีคงเหลือทั้งหมดและไดย้กเลิกสัญญาเงินกูย้มื
ระยะสั้นและระยะยาวและไถ่ถอนหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 17) 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 115.45 ลา้น
บาท เพื่อช าระหน้ีเงินกูข้องบริษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จ ากดั โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ีย BIBOR 1 เดือน บวกร้อย
ละ 2.20 ต่อปี ก าหนดช าระคืนแบ่งเป็นรายงวด 3 เดือน ภายใน 5 ปี โดยช าระงวดแรกภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  
 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี 
 

ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 ลา้น
บาท เพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน หรือ ตามวตัถุประสงคท์ัว่ไป ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนภายใน 
36 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้บริษทัไดเ้บิกเงินกูท้ั้งจ านวนดงักล่าวแลว้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ต่อปี ก าหนด
จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา เช่น อตัราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น  

 

บริษัท วิมานสุริยา จ ากัด 
 

ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 บริษทั วิมานสุริยา จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท าสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัอ่ืน เพื่อใชเ้ป็น
เงินลงทุนต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 350 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวก าหนดอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1 
ต่อปี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจ านวน 219.34 ลา้นบาท และ 73.34 
ลา้นบาท ซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูร้ะยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 229.77 ลา้นบาท 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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20 หุ้นกู้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
หุน้กู ้ 1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
หัก  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (1,751,000)  (2,781,000)  (1,751,000)  (2,781,000) 
 998,249,000  997,219,000  998,249,000  997,219,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูมี้ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
หุ้นกู้        
ราคาตามบญัชีตน้ปี  997,219,000  -  997,219,000  - 
บวก เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ -  1,000,000,000  -  1,000,000,000 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 1,030,000  309,000  1,030,000  309,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี -  (3,090,000)  -  (3,090,000) 
ราคาตามบัญชีปลายปี 998,249,000  997,219,000  998,249,000  997,219,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินไม่
เกิน 5,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทัและ/หรือช าระหน้ีบางส่วนของบริษทั หุน้
กูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ หุ้นกู้ไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ และ
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืนๆ ในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ัง หุ้นกูด้งักล่าว มีอายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูน้ั้นขึ้นอยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง โดยท าการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใดๆ ภายใต้กฎท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ หน่วยราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งมีผล
บังคับใช้ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้และอ่ืนๆ  

 

ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 จ านวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ช าระ
ดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้ 

 

ภายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาเป็นตน้ 

 

21 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า  
 

 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนท่ีเช่าจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับริษทั วิมาน
สุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (“ผูเ้ช่าช่วง”) โดยผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่า การเช่าช่วงน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายสุัญญาออกไป
อีก 30 ปี จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 โดยมีระยะเวลาในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างใหม่ 7 ปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป ในระหว่างปี 2560 ผูเ้ช่าช่วงไดช้ าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 
1,361.65 ลา้นบาท และตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 25)



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

106 

21 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (ต่อ) 
 

 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาให้เช่าท่ีดิน 
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี อตัราค่าเช่า
รวมตลอดอายุสัญญาเช่า 763 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัย่อยไดรั้บประกันการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัย่อยภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารระหวา่งบริษทัยอ่ยกบักองทุนรวม โดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาให้เช่า
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไวก้บักองทุนรวมดงักล่าว ในวงเงินประมาณ 1,300 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

 

กองทุนรวมดงักล่าวไดแ้ปลงสภาพเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) 
และในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 กองทุนรวมไดโ้อนสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผกูพนัของกองทุนรวมใหแ้ก่กองทรัสต ์และ
ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ลิกกองทุนรวม ภายหลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์สัญญาต่างๆ ท่ีกองทุนรวมเขา้ท ากบั
บุคคลอ่ืน และยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้นจะถูกโอนคู่สัญญาจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต ์
 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 763,000,000  763,000,000  1,361,652,008  1,361,652,008 
หัก รับรู้เป็นรายไดจ้นถึงงวดปัจจุบนั (229,457,458)  (204,024,123)  (192,198,468)  (115,319,081) 

 533,542,542  558,975,877  1,169,453,540  1,246,332,927 
หัก ส่วนของรายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ี 

      ครบก าหนดภายในหน่ึงปี (25,433,333)  (25,433,333)  (76,879,388)  (76,879,388) 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 508,109,209  533,542,544  1,092,574,152  1,169,453,539 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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22 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

 
186,186,985 

  
159,836,347 

  
82,031,852 

  
65,298,478 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
   ท่ีจดัใหมี้กองทุน 

 
41,951,709 

  
38,617,703 

  
- 

  
- 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (32,398,252)  (27,023,168)  -  - 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง -  88,479,890  -  88,479,890 
รวม 195,740,442  259,910,772  82,031,852  153,778,368 

    

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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22 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
        โครงการผลประโยชน์ 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 286,933,940  231,658,031  153,778,368  100,152,948 

        

รับโอนจากการซ้ือธุรกิจ 11,823,949  -  -  - 
        

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   42,372,607   44,074,651   13,366,068   20,726,847 
ตน้ทุนบริการในอดีต  27,676,901  -  9,211,387  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,996,089  6,013,021  1,432,706  2,084,817 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  -     42,631,576   -     42,631,576 

        

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

       

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (29,742,613)  191,766  (14,290,571)  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  2,243,505  (2,080,072)   986,985   - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (12,024,690)  (766,571)   8,776,778   - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา   
   แลกเปล่ียนเงินคราต่างประเทศ   

 
(1,523,405) 

  
(3,618,099) 

  
- 

  
- 

 333,756,283  318,104,303  173,261,721  165,596,188 
        

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (105,617,589)  (31,170,363)   (91,229,869)  (11,817,820) 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  228,138,694   286,933,940  82,031,852  153,778,368 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ  (32,398,252)  (27,023,168)  -  - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

195,740,442 
  

259,910,772 
  

82,031,852 
  

153,778,368 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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22 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  27,023,168   31,863,840  -  - 
ผลตอบแทนท่ีคาดไวส้ าหรับสินทรัพย ์
   โครงการ 

 
1,871,954 

  
1,711,021 

  
- 

  
- 

   ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ        
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 498,950  (1,072,217)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ  
   แปลงค่างบการเงิน   

  
 (1,094,018) 

  
(3,388,549) 

  
- 

  
- 

จ่ายผลประโยชน์  (2,246,550)  (5,598,177)  -  - 
ก าไรจากผลตอบแทนของสินทรัพย ์
   โครงการ 

 
6,344,748 

  
3,507,250 

  
- 

  
- 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   32,398,252  27,023,168  -  - 
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22 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

สินทรัพยโ์ครงการ ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ตราสารทุน 11,829,153  11,769,415  -  - 
ตราสารหน้ี        
   ธนบตัรรัฐบาล  8,795,980   5,417,868  -  - 
   หุน้กู ้  3,030,448   3,150,526  -  - 
กองทุน  7,202,821   6,481,510  -  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,431,824   126,331  -  - 
อ่ืนๆ  108,026   77,518  -  - 
รวม  32,398,252   27,023,168  -  - 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   1.78 - 4.35   1.45 - 7.13   1.78 - 3.96   1.45 - 4.02 
อตัราเงินเฟ้อ  2.5   2.5   2.5   2.5 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  5.0 - 8.0   4.0 - 8.0   5.0 - 8.0   5.0 - 8.0 
อตัราหมุนเวียนพนกังาน  0.0 - 24.0   0.0 - 24.0   5.0 - 24.0   0.0 - 24.0 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 8.41 - 11.8 
ปี (2561: 7.98-10.80 ปี) 
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22 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (บาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

  
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (11,748,748)  13,330,785    (4,542,185)   5,117,824  

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

  
12,789,045   

 
(11,528,909)  

  
4,910,310   

 
(4,456,815) 

อตัราหมุนเวียนพนกังานส าหรับปี   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 

  
(20,049,932)  

 
 25,313,080   

 
 (7,856,893)  

  
9,762,853  

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

  
เพิ่มขึ้น 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (13,998,729)  15,749,042  (6,532,528)  7,357,482 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
17,175,014  

 
(15,526,847)  

 
7,947,591  

 
(7,173,603) 

อตัราหมุนเวียนพนกังานส าหรับปี   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (13,791,239)  17,241,864  (7,159,221)  8,890,278 
 
 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

112 

23 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหซ้ื้อหุ้นทุนคืนจ านวน 2,779,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
3.27 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัมี
สภาพคล่องส่วนเกิน ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นทุนท่ีซ้ือคืน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวนัท่ี 29 ธันวาคม 
2549 
 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้ทุนคืนแลว้จ านวน 2,760,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 115.82 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งปี 2549 บริษทัไดจ้ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งหมด จ านวน 2,760,500 หุน้ โดยมีก าไรจากการขายหุน้ทั้งส้ิน 
16.95 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน  
 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 
 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดถื้อหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจ านวน 606,300 หุ้น ราคา
ทุน 20.24 ลา้นบาท ไดจ้ดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ในระหว่างปี 2549 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด ได้ขายหุ้นสามญัของบริษทัให้บุคคลภายนอก จ านวน 
134,800 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 5.92 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการขายหุ้นทั้งส้ิน 1.42 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนเกินทุน
หุ้นทุนซ้ือคืน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ไดถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัเป็นจ านวน 471,500 หุ้น โดยมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 15.74 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม 
 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทั มีผลท าใหจ้ านวนหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 4,715,000 หุ้น  
 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามหนงัสือของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เร่ืองความเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการกนัก าไรสะสมเป็นส ารองส าหรับ
หุน้ซ้ือคืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองส าหรับหุน้ซ้ือคืนเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัหุ้นสามญัซ้ือคืนคือ 15.74 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน (ดูหมายเหตุขอ้ 24)  
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24 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้
 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่ม
บริษทั  ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี 
 

กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี ไดแ้ก่ ทุนสะสมของวิทยาลยัดุสิตธานี ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.พ.ศ. 2546.แก้ไขเพิ่มเติม. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550.ก าหนดให้
สถาบนัการศึกษาเอกชนน าเงินรายไดท่ี้สูงกว่าค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไป โอนไปชดเชยกองทุนอ่ืนใดท่ีมี
ยอดติดลบก่อน แลว้จึงจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือไปให้กองทุนประเภทต่าง. ๆ.รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
จดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละ 30 โดยให้มียอดคงเหลืออยู่เป็นทุนด าเนินงานของกองทุน
ทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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24      ส ารอง (ต่อ) 
 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9, 10 และ 11 บุคคลหรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่
จัดตั้ง/ 
สัญชาติ ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั แอคมี พรินต้ิง  จ ากดั ไทย โรงพิมพ ์ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั ไทย โรงพยาบาล กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย ประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นิวแอตแลนติก จ ากดั ไทย หา้งสรรพสินคา้ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย จ าหน่ายแพค็เกจทวัร์ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
     รวมการจดัหาท่ีพกั  

     ตัว๋เคร่ืองบิน  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ไทย ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่าย มีกรรมการร่วมกนั 
     เคร่ืองด่ืม  
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไทย โรงแรม และศูนยก์ารคา้ เป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ดุสิตธานี รีท จ ากดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน เป็นบริษทัย่อยของบริษทัร่วม 
Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. สาธารณรัฐ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
    มลัดีฟส์  ของบริษทัร่วม 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่
จัดตั้ง/ 
สัญชาติ ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความ
รับผิดชอบการวางแผน สั่ง
การและควบคุมกิจกรรม
ต่าง  ๆของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา  
รายไดค้่าโอนสิทธิและหนา้ท่ี 
   บริหารโรงแรม 

คิดในอตัราร้อยละของรายไดร้วมหรือก าไรจากการด าเนินงาน ซ่ึงขึ้นอยูก่บั 
   เง่ือนไขของแต่ละสัญญา และใชเ้ป็นฐานในการค านวณค่าบริหาร หรือค่า 
   สิทธิซ่ึงเรียบเก็บจากแต่ละโรงแรมท่ีรับบริหาร 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหาร 
   โรงแรม 

คิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัโรงแรมอ่ืนท่ีบริษทัเป็นผูบ้ริหาร 

เงินปันผลรับ ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น  
- รายไดค้่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
- รายไดค้่าเช่า เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

- รายไดค้่าพฒันาโครงการ เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
- รายการขายและซ้ืออุปกรณ์ ถือตามราคาโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีบวกก าไรท่ีตกลงกนั 
- รายการขายและซ้ืออ่ืน ๆ เป็นไปตามราคาซ้ือขายกบับุคคลภายนอกและหลกัเกณฑ์การให้ส่วนลด 
- รายการขายเงินลงทุน เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 8, 9) 
- รายไดอ่ื้น ๆ ค านวณจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและถือตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา  
- ขายสินทรัพยต์ามโครงการปรับ 
   โครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน 
   สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 
 
เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 12, 37) 

ค่าเช่า เป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 35) 
ดอกเบ้ียรับ  
  - เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - คิดตามอตัราดอกเบ้ียไม่น้อยกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยบ์วก 

   ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
  - คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.70 - 7.50 ต่อปี 
 - คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR - ร้อยละ 1 ต่อปี 

- คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR - ร้อยละ 2.95 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  
   - เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - คิดตามอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกร้อยละ 2.925 ต่อปี หรือไม่น้อยกว่าอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีบริษทัย่อยตอ้งช าระต่อสถาบนัการเงิน 
- คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR - ร้อยละ 1 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ให้บริการ  

รายไดค้่า 
บริหารงาน  เงินปันผลรับ  รายไดอ้ื่น  

ตน้ทุนขาย 
และการ
ให้บริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการบริหาร 

 
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

  
 

ดอกเบ้ียรับ 
 (บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
การร่วมคา้ 2,492,965  -  -  7,569,876  -  8,347,296  404,538  -  3,443,860 
บริษทัร่วม -  -  51,995,160  74,410,832  205,000,000  -  -  -  3,766,530 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,725,075  9,167,551  16,988,280  7,859,738  1,549,230  1,292,167  729,379  185,240  - 
รวม 4,218,040  9,167,551  68,983,440  89,840,446  206,549,230  9,639,463  1,133,917  185,240  7,210,390 

                  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561                  

การร่วมคา้ 17,447,848  -  -  2,382,335  -  11,473,590  595,521  -  5,642,597 
บริษทัร่วม -  -  37,404,556  197,388,520  232,087,046  -  -  -  149,992 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 23,033,775  9,484,173  16,541,220  2,630,969  2,730,204  1,035,741  664,002  262,320  - 
รวม 40,481,623  9,484,173  53,945,776  202,401,824  234,817,250  12,509,331  1,259,523  262,320  5,792,589 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ให้บริการ  

รายไดค้่า 
บริหารงาน  เงินปันผลรับ  รายไดอ้ื่น  

ตน้ทุนขาย 
และการ
ให้บริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการบริหาร 

 
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

 

ดอกเบ้ียรับ 
 (บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
บริษทัยอ่ย 10,043,637  62,395,339  209,822,636  246,819,618  31,247,148  52,013,572  86,984,981  910,933  34,386,458 
การร่วมคา้ -  -  -  1,350,900  -  1,376,535  404,538  -  3,443,860 
บริษทัร่วม -  -  51,995,160  -  -  -  -  -  3,766,531 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 208,412  7,967,551  -  7,390,708  -  1,292,167  520,898  -  - 
รวม 10,252,049  70,362,890  261,817,796  255,561,226  31,247,148  54,682,274  87,910,417  910,933  41,596,849 

                  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561                  

บริษทัยอ่ย 14,488,969  71,177,308  23,940,983  220,644,606  374,641  60,830,717  65,609,894  1,767,908  16,715,262 
การร่วมคา้ 17,447,848  -  -  2,327,453  -  1,244,344  595,521  -  - 
บริษทัร่วม -  -  37,404,556  165,386,630  -  -  -  -  149,992 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 23,033,775  8,284,173  -  3,494,744  -  1,035,548  426,316  -  - 
  รวม 54,970,592  79,461,481  61,345,539  391,853,433  374,641  63,110,609  66,631,731  1,767,908  16,865,254 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 146,204,958  140,540,810  109,669,756  109,131,859 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,558,258  7,972,797  4,794,060  6,136,298 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 152,763,216  148,513,607  114,463,816  115,268,157 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

120 

25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอื่น  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอื่น  
ค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย  
รายไดค้่าเช่ารับ

ล่วงหนา้  

เงินมดัจ ารับจาก
การให้สิทธิใน
การเช่าอาคาร 

 (บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
การร่วมคา้ -  32,251,648  -     -     -  -    - 
บริษทัร่วม -  16,017,335  -     -  -  533,542,542  984,760,000 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 358,440  2,763,690  368,846  1,676,043  -   -  - 
รวม 358,440  51,032,673  368,846  1,676,043  -  533,542,542  984,760,000 

              

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561              
การร่วมคา้ 232,714  29,709,934  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  8,456,017  -  -  -  558,975,877  984,760,000 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั -  187,832,233  309,175  869,846  843,178  -  - 
รวม 232,714  225,998,184  309,175  869,846  843,178  558,975,877  984,760,000 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอื่น  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  เจา้หน้ีอื่น  
รายไดค้่าเช่ารับ

ล่วงหนา้ 
 (บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

บริษทัยอ่ย                 412,925            144,603,044   -            18,736,694           1,169,453,540  

การร่วมคา้ -  4,597,287  -  -  - 
บริษทัร่วม -  -  -  -  - 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั  14,700  2,187,837  -  291,212  - 
รวม 427,625            151,388,168   -  19,027,906          1,169,453,540 

          

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561          
บริษทัยอ่ย 1,142,091  99,496,763  1,375,958  41,258,868  1,246,332,927 
การร่วมคา้ 232,714  4,762,538  -  -  - 
บริษทัร่วม -  2,640,978  -  -  - 
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั -  187,576,721  -  -  - 
รวม 1,374,805  294,477,000  1,375,958  41,258,868  1,246,332,927 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 5.70 - 5.88  104,903,091  13,450,896  (1,707,121)  (7,955,886)  108,690,980 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3.06 -3.25  89,844,773  35,602,941  -  -  125,447,714 
รวม   194,747,864  49,053,837  (1,707,121)  (7,955,886)  234,138,694 

  

2561            
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 5.70 - 5.88  88,145,633  17,080,554  -  (323,096)  104,903,091 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3.25  14,037,773  75,807,000  -  -  89,844,773 
รวม   102,183,406  92,887,554  -  (323,096)  194,747,864 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    
บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล  จ ากดั 2.48 - 3.14  115,400,000  13,700,000  (1,600,000)  -  127,500,000 
บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จ ากดั 2.42 - 3.55  -  469,500,000  -  -  469,500,000 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 2.45 - 4.00  164,572,600  17,200,000  (11,000,000)  -  170,772,600 
Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00  345,555,000  -  -  (31,757,250)  313,797,750 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 2.75 - 3.55  -  159,000,000  (159,000,000)  -  - 
บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากดั 2.40 - 3.58  -  40,000,000  -  -  40,000,000 
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั 2.40 - 2.70  -  16,000,000  -  -  16,000,000 
บริษทั ดุสิต เวิลดว์ายด ์จ ากดั 3.58  -  68,000,000  -  -  68,000,000 
รวม   625,527,600  783,400,000  (171,600,000)  (31,757,250)  1,205,570,350 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
  

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2561    
บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล  จ ากดั     2.48 - 3.14  97,400,000  18,000,000  -  -  115,400,000 
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 2.80 - 2.90   248,000,000  -  (248,000,000)  -  - 
บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จ ากดั 2.48 - 2.50  -  682,600,000  (682,600,000)  -  - 
บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ ากดั 2.50  -  1,000,000  (1,000,000)  -  - 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 2.48 - 2.50  34,622,600  129,950,000  -  -  164,572,600 
Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00  -  358,619,000  (13,064,000)  -  345,555,000 
รวม   380,022,600  1,190,169,000  (944,664,000)  -  625,527,600 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3.06 - 3.25  89,844,773  35,602,941  -  -  125,447,714 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 5.01 - 5.20  -  219,000,000  -  -  219,000,000 
รวม   89,844,773  254,602,941  -  -  344,447,714 
            

2561            
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 3.25  107,160,128  76,660,250  (93,975,605)  -  89,844,773 
รวม   107,160,128  76,660,250  (93,975,605)  -  89,844,773 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินออกโดยบริษทัย่อย มีก าหนดช าระเงินเม่ือ
ทวงถาม พร้อมก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นตารางขา้งตน้  
 
บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่ Dusit Fudu Hotel Management 
(Shanghai) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 24 ลา้นหยวน เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนของการร่วมคา้ดงักล่าว โดยมีระยะเวลาในการให้กูย้ืม 5 ปี อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราเงินให้กูย้ืม 1 - 5 ปี
ของธนาคารจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้
ดงักล่าวมีจ านวน 25.29 ลา้นหยวน (หรือจ านวน 108.69 ลา้นบาท) และ 21.0 ลา้นหยวน (หรือจ านวน 104.90 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 
 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนต่าง ๆ 
ของบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ภายในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 340 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
MLR ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัร่วมดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้จ านวน 125.45 
ลา้นบาท และ 89.84 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    

บริษทั เอม็บีเค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั * 4.38 - 5.612  4,542,972  37,704,677  (42,076,234)  (171,415)  - 
รวม   4,542,972  37,704,677  (42,076,234)  (171,415)  - 
 

2561            

บริษทั เอม็บีเค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั * 4.38 - 5.45  4,575,326  -  -  (32,354)  4,542,972 
รวม   4,575,326  -  -  (32,354)  4,542,972 

 
 บริษทั เอม็บีเค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 5.0125 - 5.20  73,335,000  146,000,000  -  -  219,335,000 
รวม   73,335,000  146,000,000  -  -  219,335,000 

 

2561            

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 5.20  -  135,985,403  (62,650,403)  -  73,335,000 
รวม   -  135,985,403  (62,650,403)  -  73,335,000 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ผลต่างจากการ  

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น ลดลง 

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 
2562    

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 3.08  90,400,000  380,000,000  (155,400,000)  -  315,000,000 
รวม   90,400,000  380,000,000  (155,400,000)  -  315,000,000 

 

2561            

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั 2.20  169,000,000  -  (78,600,000)  -  90,400,000 
รวม   169,000,000  -  (78,600,000)  -  90,400,000 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน  
 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนท่ีเช่าจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับริษทั วิมาน
สุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (“ผูเ้ช่าช่วง”) โดยผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่า การเช่าช่วงน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายสุัญญาออกไป
อีก 30 ปี จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 โดยมีระยะเวลาในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างใหม่ 7 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป ผูเ้ช่าช่วงไดช้ าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 1,361.65 ลา้นบาท ซ่ึง
บนัทึกในรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ และตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 ปี 

 

สัญญาการจัดการสิทธิในการเช่าอาคาร 
 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาการจัดการสิทธิในการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้กบั
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ไดรั้บเงินมดัจ าส่วนแรกเป็น
จ านวนเงิน 492.38 ลา้นบาทจากบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน 2560 และไดรั้บเงินมดัจ าตามสัญญาส่วน
ท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 492.38 ล้านบาท และจะได้รับส่วนท่ีเหลือตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ร่วมกนั 
 

สัญญาโอนสิทธิการเช่า 
 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและหนา้ท่ีต่างๆ ตามสัญญาเช่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน
บางส่วนนั้นกบับริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในฐานะผูรั้บโอนสิทธิ (“พระราม 4”) มี
ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปอีก 29 ปี 6 เดือน โดยมี
ระยะเวลาในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างใหม่ 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป ในการ
โอนสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนน้ี บริษทัไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ จ านวน 100 ลา้นบาท จากความเห็น
ของท่ีปรึกษากฎหมาย ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า บริษทัไดโ้อนสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีนัยส าคญัภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดิน
ดงักล่าวให้แก่พระราม 4 ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโอนสิทธิโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีบริษทัตอ้งจ่ายคืนค่าโอนสิทธิดงักล่าว
ตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนสิทธิการเช่า บริษทัไดด้ าเนินการให้พระราม 4 ไดเ้ขา้ท าสัญญาโดยตรงกบัส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ลว้ บริษทัจึงรับรู้ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน
รวมจ านวน 90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) และในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการจ านวน 100 ล้านบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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26 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1 ธุรกิจโรงแรมและรับจา้งบริหารโรงแรม 
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจการศึกษา 
• ส่วนงาน 3 ธุรกิจอาหาร 
• ส่วนงาน 4  ธุรกิจอ่ืน 

 

ส่วนงานอ่ืนรวมถึงการลงทุนและการบริการอ่ืนๆไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ี
รายงานในปี 2562 หรือ 2561  
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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26 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

 รวม 

   วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,776   4,593  389   425  432    20   216   107  14   54  -   -  4,827    5,199  

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 23   33  30   11  -   -   11   15  66   109  (130)  (168)   -     - 

รวมรายได้ 3,799   4,626  419   436  432   20   227   122  80   163  (130)  (168)  4,827   5,199 

                            
ก าไรจากการขายเงินลงทุน                         244  366 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน                  464  - 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                  582  - 
รวมรายได้และรายได้อ่ืน                         6,117  5,565 

                            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                             
จากเงินลงทุน  (16)    (15)    (27)  7  10   19   29   54  -   -  -   -     (4)   65 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั                            
    จ าหน่าย 330   416  38   34  38   -   20   49  35   -  -   -   461   499 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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26 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 
ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

 รวม 

   วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน 
หกัภาษีเงินได ้

 
94  

 
 

459 
 

 
(18) 

 
 

9 
 

 
35  

 
 

15  
 

 
1,204  

 
 

436 
 

 
(469) 

 
 

(368) 
 

 
(51)  

 
(115) 

 
 

795  
 

 
436 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                            (189)           (86) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                         606    350 

                            

การจ าแนกรายได้                            
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                            
ไทย 2,192   2,872   389   425   432   20   216   107   14   54   -   -   3,243   3,478 
ต่างประเทศ 1,584   1,721   -  -  -   -   -   -   -  -   -   -   1,584   1,721  
รวมรายได้ 3,776   4,593   389   425   432   20   216   107   14   54   -     -   4,827   5,199 

                            
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,413   4,365   2   52   11   20   191   94   14   54   -   -   3,631   4,585  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 363   228   387   373   421  -   25   13   -   -   -   -   1,196   614  
รวมรายได้ 3,776   4,593   389   425   432   20   216   107   14   54  -   -   4,827   5,199  

                            

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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26 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

 รวม 

   วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้                            

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                            

ไทย 855   1,627   1   11   -   -   179   118   333   159   -   -   1,368   1,915  

ต่างประเทศ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวมรายได้ 855   1,627   1   11   -   -   179   118   333   159   -   -   1,368   1,915  

                            
ก าไรจากการขายเงินลงทุน                         259  366 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน                  6  - 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                  1  1 
รวมรายได้และรายได้อ่ืน                         1,634  2,282  

                            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 661   1,412   -   -   -   -   179   118   333   159   -   -   1,173   1,689 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 194   215   1   11   -   -   -   -   -   -   -   -   195   226  
รวมรายได้ 855   1,627   1   11   -   -   179   118   333   159   -   -   1,368   1,915  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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27 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ค่าใชจ่้ายการตลาด  86,263,990   165,645,069   50,052,195   84,636,423 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  157,216,942   144,374,589   47,763,457   49,270,826 
อ่ืน ๆ  86,746,013   53,270,179   27,313,676   35,386,719 
รวม  330,226,945   363,289,837   125,129,328   169,293,968 

 
28 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  975,507,448   1,023,993,040   454,863,715   504,415,406 
ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษา  185,664,837   146,550,959   142,267,853   140,840,838 
อ่ืน ๆ 505,596,468  280,348,326   330,116,635   228,353,808 
รวม  1,666,768,753   1,450,892,325   927,248,203   873,610,052 

 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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29 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561  

(บาท) 
เงินเดือนและผลประโยชน์
พนกังาน 

 
 1,878,456,170  

  
1,919,048,137 

  
 661,326,714  

  
790,839,726 

จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  37,042,148   41,439,485   17,670,452   20,440,716 
จ่ายสมทบกองทุนประกนัสังคม  17,252,347   23,882,869   6,247,923   9,385,382 
รวม  1,932,750,665   1,984,370,491  685,245,089  820,665,824 

 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของ

พนกังาน 
  

1,932,750,665  
  

1,984,370,491 
  

 685,245,089  
  

820,665,824 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร  513,504,614   415,132,224   202,192,322   158,119,176 
ค่าสาธารณูปโภค  141,297,017   253,119,678   53,520,657   90,937,630 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา  87,504,345   116,714,642   30,375,668   42,884,612 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

 
2562  2561  2562  2561  

(บาท) 
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบนั   261,517,215  37,417,720  -  - 

         
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 
       

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (72,237,108)  48,269,107  21,199,545  39,539,968 
รวม ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 189,280,107  85,686,827  21,199,545  39,539,968 
 

  

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ใน งบการเงินรวม 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2562  2561 
 

ก่อนภาษ ี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษ ี
เงินได ้  

รายได ้
 (ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้ 

(บาท) 
 การเปล่ียนแปลงใน 

  มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
  ของเงินลงทุนเผื่อขาย (463,953,342)  78,538,505  (385,414,837)  10,011,900  (2,002,380)  8,009,520 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการ 
       ประมาณตามหลกั 
       คณิตศาสตร์ประกนัภยั 39,523,798  (7,022,271)  32,501,527  2,654,877  (796,463)  1,858,414 

 รวม (424,429,544)  71,516,234  (352,913,310)  12,666,777  (2,798,843)  9,867,934 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561  
(บาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม 794,798,981  435,942,587  (28,418,617)  263,446,460 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 130,225,323  113,925,330  -  52,689,292 
รายได/้รายจ่ายท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ 
   เพื่อเสียภาษ ี 20,782,052  (36,139,385) 

 
21,199,545  (13,149,324) 

ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัที่ไม่รับรู้เป็น   
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
39,106,452 

  
9,220,734 

  
- 

  
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (833,720)  (1,319,852)  -  - 
รวม 189,280,107  85,686,827  21,199,545  39,539,968 

  

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ใน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2562  2561 

 
ก่อนภาษ ี
เงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษ ี
เงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้ 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลงใน 
   มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
   ของเงินลงทุนเผื่อขาย (7,849,200)  1,569,840  (6,279,360)  (16,811,700)  3,362,340  (13,449,360) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ   
   ประมาณตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,526,809  (905,362)  3,621,447  -  -  - 
  รวม (3,322,391)  664,478  (2,657,913)  (16,811,700)  3,362,340  (13,449,360) 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 
 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 
รวม 84,902,186  97,325,257  (138,502,817)  (81,753,014) 
การหกักลบรายการของภาษี  (9,991,125)  (11,251,005)  9,991,125  11,251,005 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  74,911,061  86,074,252  (128,511,692)  (70,502,009) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (บาท) 
รวม 26,370,700  48,475,607  -  (1,569,840) 
การหกักลบรายการของภาษี -  (1,569,840)  -  1,569,840 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 26,370,700  46,905,767  -  - 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม     
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2561  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ไดม้าจากการซ้ือ 
บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (บาท) 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 55,436,683  (39,093,492)  -  -  16,343,191 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,642,279  3,604,090  (796,463)  -  39,449,906 

อื่น ๆ  55,564,996  (14,032,836)  -  -  41,532,160 

รวม 147,643,958  (49,522,238)  (796,463)  -  97,325,257 

          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 33,412,625  -  2,002,380  -  35,415,005 

เคร่ืองหมายการคา้ -  -  -  20,617,084  20,617,084 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -  -  -  15,917,211  15,917,211 

สัญญาวิลล่า -  -  -  2,284,920  2,284,920 

อื่น ๆ  8,771,925  (1,253,131)  -  -  7,518,794 

รวม 42,184,550  (1,253,131)  2,002,380  38,819,215  81,753,014 

           
สุทธิ 105,459,408  (48,269,107)  (2,798,843)  (38,819,215)  15,572,243 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

   งบการเงินรวม     
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2562  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ก าไรขาดทุนจากการ
แปลงมูลค่า/รวมธุรกิจ 

 ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (บาท) 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 16,343,191  (15,808,805)  -  -  534,386 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 39,449,906  -  (7,022,271)  -  32,427,635 

อื่น ๆ  41,532,160   10,408,005   -  -   51,940,165  

รวม 97,325,257   (5,400,800)  (7,022,271)  -   84,902,186  

          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 35,415,005   79,651,025   (78,538,505)  -  36,527,525 

เคร่ืองหมายการคา้ 20,617,084   (2,746,432)  -  -  17,870,652 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 15,917,211   (986,072)  -  -  14,931,139 

สัญญาวิลล่า 2,284,920   (447,003)  -  -  1,837,917 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ -   (7,382,078)  -  68,452,000  61,069,922 

อื่น ๆ  7,518,794   (1,253,132)  -  -  6,265,662 

รวม 81,753,014   66,836,308   (78,538,505)  68,452,000  138,502,817 

           

สุทธิ 15,572,243  (72,237,108)  71,516,234  (68,452,000)  (53,600,631) 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

  ณ วนัท่ี  
1 มกราคม  
2561 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2561 
  (บาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ขาดทุนสะสมทางภาษี  55,436,683  (39,093,492)  -  16,343,191 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  20,030,590  2,198,768  -  22,229,358 
อ่ืน ๆ   12,548,302  (2,645,244)  -  9,903,058 
รวม  88,015,575  (39,539,968)  -  48,475,607 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  4,932,180  -  (3,362,340)  1,569,840 
รวม  4,932,180  -  (3,362,340)  1,569,840 

         
สุทธ ิ  83,083,395  (39,539,968)  3,362,340  46,905,767 

 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

  ณ วนัท่ี  
1 มกราคม  
2562 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2562 
  (บาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ขาดทุนสะสมทางภาษี  16,343,191  (16,343,191)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  22,229,358  (4,917,626)  (905,362)  16,406,370 
อ่ืน ๆ   9,903,058  61,272  -  9,964,330 
รวม  48,475,607  (21,199,545)  (905,362)  26,370,700 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  1,569,840  -  (1,569,840)  - 
รวม  1,569,840  -  (1,569,840)  - 

         
สุทธ ิ  46,905,767  (21,199,545)  664,478  26,370,700 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

ยังไม่ได้รับรู้  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2562  2561  2562  2561 
  (บาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว   20,627,780  20,659,536  20,228,729  20,300,779 
ขาดทุนทางภาษี  115,640,136  5,192,145  81,496,142  - 
สุทธ ิ  136,267,916  25,851,681  101,724,871  20,300,779 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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32 ก าไรต่อหุ้น 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 

(บาท / หุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของ        
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)        
ก าไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยั 

ดุสิตธานี 276,317,053  268,464,605  (49,618,162)  223,906,492 
ก าไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี 43,899,482  21,373,401  -  - 
รวม 320,216,535  289,838,006  (49,618,162)  223,906,492 

 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  
   (ขั้นพื้นฐาน)         

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก        

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

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 850,000,000  850,000,000  850,000,000  850,000,000 
   หัก หุน้ทุนซ้ือคืนโดย บริษทั 
             ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั  

 
(4,715,000)  

 
(4,715,000)  -  - 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว  
   (ขั้นพื้นฐาน) 

 
845,285,000  

 
845,285,000  850,000,000  850,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวม 

วิทยาลยัดุสิตธานี 
 

0.33 
  

0.32 
  

(0.06) 
  

0.26 
ก าไรต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี 0.05  0.02  -  - 

 รวม 0.38  0.34  (0.06)  0.26 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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33 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้จ านวน 850 ลา้นหุน้ มีดงัน้ี 
 

 

 
จดัสรรจาก วนัท่ีอนุมติั 

ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงิน 
ปันผลต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 
    (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2561       
เงินปันผลประจ าปี ก าไรสุทธิ 26 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 0.170  144.50 

       
ปี 2560       

เงินปันผลประจ าปี ก าไรสะสม 23 เมษายน 2561 11 พฤษภาคม 2561 0.158  134.30 
 

34 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการ ถือหรือออก
ตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กลุ่มบริษทั  
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเกิดขึ้นจากลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเป็น
จ านวนมากและอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของกลุ่มบริษทั  

 

ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริษทั
ในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและวนัครบก าหนดช าระของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 17 ขอ้ 19 ขอ้ 20 และขอ้ 25 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหน่ึงปี และบริษทัไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว  
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,640  188  -  - 
เงินลงทุนอื่น 34  1  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 126  322  42  44 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  -  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (401)  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (526)  (449)  -  - 
เจา้หน้ีอื่น (14)  (29)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง             874  33  42  44 
        

เงินเปโซ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130  102  -  - 
เงินลงทุนอื่น 184  176  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 157  112  -  5 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (450)  (656)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (150)  (151)  -  - 
เจา้หน้ีอื่น (1)  (230)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง             (130)  (647)  -  5 
        

เงินอื่นๆ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  3  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ -  17  3  - 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12  105  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 109  (115)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (128)  12  -  - 
เจา้หน้ีอื่น -  (7)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง             (7)  15  3  - 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า มูลค่า 
ตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 
 (บาท) 
31 ธันวาคม 2562        

ตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 473,883,600  -  473,883,600  473,883,600 
        
31 ธันวาคม 2561        
เงินลงทุนเผื่อขาย 473,321,700  12,849,900  460,471,800  473,321,700 
        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า มูลค่า 
ตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 
 (บาท) 
31 ธันวาคม 2561        
เงินลงทุนเผื่อขาย 12,849,900  12,849,900  -  12,849,900 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า มูลค่า 
ตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 
 (บาท) 
31 ธันวาคม 2562        
หุน้กู ้ 998,249,000  -  1,006,498,270  1,006,498,270 
        
31 ธันวาคม 2561        
หุน้กู ้ 997,219,000  -  1,005,332,750  1,005,332,750 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
ตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้  ราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
เงินลงทุนเผื่อขาย  ราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
หุน้กู ้  ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
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35 ภาระผูกพนั 
 

35.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ 1,286,775,275  378,794,514  150,268,762  38,831,368 
 

35.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

ภายในหน่ึงปี 117,928,537  37,348,310  52,854,480  13,636,226 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 232,981,299  15,404,982  35,762,146  7,406,089 
รวม 350,909,836  52,753,292  88,616,626  21,042,315 

 

35.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

หนังสือค า้ประกันจากธนาคาร 120,270,747  126,802,947  89,573,858  96,088,058 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารจ านวน 105.10 ลา้น
บาท และ 80.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2560 ก่อนการตรวจสอบ
ภาษี และกลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารจ านวน 2.37 ลา้นบาทและ 2.31 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมี
เงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงค ้าประกนั 
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35 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

35.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 
 

วิทยาลัยดุสิตธานี  
 

วิทยาลยัดุสิตธานีท าสัญญาเพื่อเปิดหลกัสูตรการศึกษานานาชาติกบัสถาบนั ดงัน้ี 
1) Le Cordon Bleu, Switzerland เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 โดยวิทยาลยั           

ดุสิตธานีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้ Le Cordon Bleu ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา ในระหว่างปี 2559 
วิทยาลยัดุสิตธานีไดต้่อสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 

2) Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
โดยวิทยาลยัดุสิตธานีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้ Ecole Hotelier de Lausanne ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
สัญญาน้ีจะต่ออายุทุกๆ 2 ปี โดยอตัโนมติั 

 

Dusit Overseas Co., Ltd. 
 

เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษทัไดค้  ้าประกนัต่อเจา้ของโรงแรมแห่งหน่ึงในต่างประเทศในการเขา้ด าเนินการ
บริการทางเทคนิค การบริหารและอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาการบริหารงานของโรงแรม โดย Dusit Overseas 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย ่อยในประเทศฮ่องกง โดยมีเงื ่อนไขและระยะเวลาตามที่ตกลงกนัในสัญญา การ
บริหารงานของโรงแรมนั้น 

LVM Holdings Pte. Ltd.  

LVM Holdings Pte. Ltd. ไดท้ าสัญญาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารส าคญัของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี  
 

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นจ านวนเงินซ่ึงค านวณตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา โดยค านวณจากผลประกอบการรวม
ของ LVM Holdings Pte. Ltd. และบริษทัย่อย ส าหรับปี 2562 และ 2563 

 

2. สิทธิในการไดร้ับหุ้นทุนของ LVM Holdings Pte. Ltd. ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสัญญาในวนัที่ออกสิทธิการ
ไดรั้บหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2566  

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

152 

35 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

35.5 ภาระผูกพนัสัญญาเช่าระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2562  2561  2562  2561 
 (บาท) 

ภายในหน่ึงปี 1,050,896,032  108,777,795  815,040,002  51,600,000 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,162,874,013  460,674,056  219,600,000  213,600,000 
หลงัจากหา้ปี 7,765,569,634  5,662,760,227  3,966,866,961  4,024,466,961 
รวม 9,979,339,679  6,232,212,078  5,001,506,963  4,289,666,961 

 

สัญญาเช่าระยะยาวดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 

บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

สัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารพาณิชยดุ์สิตธานี ฉบบัลงวนัท่ี 16 
มีนาคม 2509 ระหว่างส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับริษทั สัญญาดงักล่าวครบก าหนดในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2546 โดยกรรมสิทธ์ิของอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่าเม่ือการก่อสร้างเสร็จ อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขในสัญญาระบุ
ใหบ้ริษทัสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่  
 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2545 บริษัทได้ลงนามต่อสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวขา้งต้นคร้ังแรกโดยมีระยะเวลา 15 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และก าหนดช าระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
1,100 ลา้นบาท 
 

ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ เพื่อพฒันาโครงการ
รูปแบบผสมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี โดย
มีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัจะสละสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดิน
เดิมท่ีจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2561 และสิทธิขอต่อสัญญาเช่าท่ีดินอีก 15 ปีเพื่อให้สัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ีค่าเช่าทั้งหมดเป็นจ านวนรวม 7,334.12 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระในปี 2560 จ านวน 
1,466.82 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือทยอยจ่ายตั้งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบั
ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี) และเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาการเช่า บริษทัจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเดิม เพื่อ
ลงทุนในโครงการรูปแบบผสม ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าเช่าส่วนแรกตามท่ีระบุในสัญญาเช่า
ท่ีดิน ในอตัราร้อยละ 20 ใหแ้ก่ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 

เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2549 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา (เดิมชื่อ
โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พทัยา) กบับริษทั สิริพทัยา จ ากดั มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2570 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 1,002  ลา้นบาท 
และค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียนเงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หาก
มีการยกเลิกสกุลเงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยใช้
อตัราเฉล่ียค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวนัท าสัญญา ซ่ึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หน่ึงดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ บริษทัมีสิทธิต่ออายสุัญญา
เช่าอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ 

 

Dusit Thani Philippines, Inc. 
 

Dusit Thani Philippines, Inc.  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม มีสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโรงแรม โดยมี
อตัราค่าเช่าตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงจ่ายช าระทุกไตรมาสในอตัราร้อยละ 5 ของรายไดส้ าหรับปี สัญญาเช่ามีอายุ
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 และหลงัจากนั้นบริษทัย่อยดงักล่าวมีสิทธิต่ออายุไดอี้ก 25 ปี เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งคืนท่ีดินพร้อมทั้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่ารวมทั้งอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
อาคารใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2544 ไดมี้การต่ออายสุัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ออกไปอีก 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2546 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกบัสัญญาฉบบัเดิม 

 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ใช้ใน
การประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยท่ี์ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี โดยบริษทัเป็นผู ้
รับประกนัการช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขั้นต ่าท่ีบริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 34)  
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ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
(“กองทุนรวม”) ไดมี้มติอนุมติัการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัยพแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์”) การเลิกกองทุนและการช าระบญัชีกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมก าหนดวนัท่ี 12 
ธันวาคม 2560 เป็นวนัเลิกกองทุนรวม และโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนัของกองทุนรวมใหแ้ก่กองทรัสต ์
ซ่ึงไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560  
 

กองทรัสต ์ไดก้ าหนดค่าเช่าดงัน้ี 
 

1)  ค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 205 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือนตามจ านวนท่ีระบุในสัญญา  
 

2)  ค่าเช่าแปรผนัช าระเป็นรายไตรมาส ค านวณในอตัราร้อยละของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรม ซ่ึงก าหนด
อตัราร้อยละไวด้งัน้ี 

ปี 2554 ถึง 2559  อตัราร้อยละ 90 
ปี 2560 ถึง 2565  อตัราร้อยละ 85 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป  อตัราร้อยละ 80 
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วิทยาลัยดุสิตธานี 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 วิทยาลยัดุสิตธานีซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ ง
วิทยาลยัดุสิตธานี (วิทยาเขตพทัยา) กบัโรงเรียนแห่งหน่ึงโดยมีระยะเวลา 21 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 ถึง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2574 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 129.30 ลา้นบาท  

 

ทั้งน้ี วิทยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจ านวน 12 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ วิทยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัใหม่ 

 

บริษัท ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ในวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 บริษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร
กบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2588 และก าหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเป็นจ านวนเงินรวม  566.55 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยน้ีมีสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ดียวท่ีจะเช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาเช่าช่วง 

 

ASAI China Town 
 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าพื้นท่ี และสัญญาบริการส าหรับระยะเวลา 32 ปี เพื่อพฒันา
โครงการ ASAI China Town ค่าเช่าจะเป็นอตัราและวิธีการค านวณตามท่ีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

 

Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงกบั Dusit Maldives Investment 
Pvt. Ltd. ตามโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ (ดูหมายเหตุขอ้ 37) มีระยะเวลาการเช่า 21 ปี ค่าเช่าจะเป็นอตัราและ
วิธีการค านวณตามท่ีระบุในสัญญา โดยจะมีการทบทวนค่าเช่าคงท่ีขั้นตน้ทุกๆ 3 ปี 
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Dusit Thani Philippines, Inc. 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  Dusit Thani Philippines, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูก
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย และภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษทัย่อย ซ่ึงยงัไม่ได้บนัทึกในงบ
การเงินของบริษทัยอ่ยน้ี เช่น ขอ้พิพาทเร่ืองแรงงานกบั National Labour Relations Commission - National Capital 
Region อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีความเห็นว่าค่าใชจ่้ายจากภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดงักล่าว 
(ถา้มี) จะไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน จึงมิไดมี้การตั้งส ารองดงักล่าวในงบการเงิน 
 

37       เร่ืองอ่ืน ๆ   
 

37.1  การปรับโครงสร้างทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์และการลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ดงัน้ี 

 

-    การจดัตั้งบริษทัย่อยจ านวน 2 บริษทั ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ซ่ึงไดแ้ก่ Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. และ 
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. เพื่อรองรับการเขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลั
ดีฟส์ 

 

-    การโอนทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี  มลัดีฟส์ โดยการให้ DMS Property 
Investment Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั โอนกิจการทั้งหมดซ่ึงรวมถึงการโอนสิทธิการเช่า
ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี  
มลัดีฟส์ ให้กบั Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. และการให้ Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. เช่าช่วงและ
เช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
จาก Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. เพื่อด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ รวมทั้ งเข้าท าสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

-    จ าหน่ายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั (มหาชน) ถืออยู่ใน Dusit Maldives Investment Pvt. 
Ltd. คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ให้กบัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (DREIT) คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 3,120 ลา้นบาท รวมทั้งเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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-    จองซ้ือหน่วยทรัสต์ใหม่ของ DREIT ท่ี DREIT จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์เดิมตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์

 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ 2 บริษทั ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์เพื่อรองรับ
การเขา้ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ คือ 
 

ก. Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. มีทุนจดทะเบียน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทั ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ลงทุนในอตัราร้อยละ 65  

ข. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. มีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ลงทุนในอตัราร้อยละ 99.99 

 

บริษทัยอ่ยใหม่ทั้ง 2 บริษทัน้ีไดรั้บช าระค่าหุน้แลว้ ในวนัท่ี 23 กนัยายน 2562  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd.ได้ด าเนินการโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและ
กรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ให้กบั Dusit 
Maldives Investment Pvt. Ltd. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยไดรั้บช าระเงินเป็นจ านวน 2,315.44 ลา้นบาท และจ าหน่ายหุ้น
ทั้ งหมดจ านวน 97,500 หุ้นท่ีบริษัทย่อย (คือ บริษัท ดุสิตไทย พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด (มหาชน)) ถืออยู่ใน Dusit 
Maldives Investment Pvt. Ltd. ให้กับบริษัท ดุสิตธานี รีท จ ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT)) เพื่อการเขา้ซ้ือหุน้ใน Dusit Maldives 
Investment Pvt. Ltd. เป็นเงินจ านวน 97,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ขา้จองซ้ือหน่วยทรัสต ์DREIT ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสตเ์ดิม ซ่ึงเป็นหน่วยทรัสตใ์หม่ท่ีออกและเสนอขายให้กบัผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต ์(Right Offering) เป็นจ านวนเงิน 535.15 ลา้นบาท 

 

37.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

วนัท่ี 15 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทัได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ อีก 1 บริษทั ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ คือ Dusit 
Worldwide Maldives Pvt. Ltd. เพื่อรับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ มีทุนจดทะเบียน  5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยบริษทั ดุสิต เวิลด์วายด์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจะถือหุ้นในบริษทัย่อยใหม่ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 
99.98 การจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่น้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 
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37.3  การลงทุนในต่างประเทศ  
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ช่ือ Dusit Saudi LLC ซ่ึงเข้าร่วมลงทุนโดย Dusit Overseas Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น
ทางออ้ม) เพื่อรับบริหารโรงแรม และเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิคการสร้างโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.13 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.38 ลา้นบาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจะเขา้ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 เม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2558 Dusit Overseas Co., Ltd. ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนดงัท่ีกล่าวแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้รียกช าระค่าหุน้แต่อยา่งใด 
 

38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563  บริษทั เอ็บเพอร์คิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยทางออ้มแห่งหน่ึง ไดล้งนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อเขา้ซ้ือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในเดอะเคเทอเรอร์ส จอยท ์สต็อค คอมพานี บริษทัย่อยแห่ง
ใหม่ ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีประเทศเวียดนาม การลงทุนคร้ังน้ีมีเง่ือนไขบงัคบัท่ีผูข้ายตอ้งปฏิบติั
ก่อนการเขา้ซ้ือตามท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้นและการลงทุนคร้ังน้ีได้แบ่งการซ้ือขายเป็น 3 คร้ังและจะเสร็จ
สมบูรณ์ต่อเม่ือบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าว มูลค่าการลงทุนทั้งส้ินในบริษทั
ยอ่ยแห่งใหม่น้ีประมาณ 3.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 117 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยแห่งน้ีจะเขา้ลงทุนคร้ัง
แรกภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จ านวนร้อยละ 51 เป็นเงินประมาณ 2.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 61.2 
ลา้นบาท  

 
ในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบั Metro Pacific Investments Corporation เพื่อร่วม
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อท่ีพกัอาศยัในประเทศฟิลิปปินส์ ในการน้ี 
บริษทัจะจดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ช่ือ Dusit Philippines Corporation และถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมี
ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ประมาณ 0.352 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ10.91 ลา้นบาท บริษทัคาดวา่จะด าเนินการ
จดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่น้ีแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 การเขา้ร่วมลงทุนคร้ังน้ีมีเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดในสัญญา 
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39 มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดวา่จะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใช้กบั
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน  21,570.69 ลา้นบาท และ 14,598.32 
ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เม่ือมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวด้วยมูลค่าปัจจุบนัท่ีคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการ
บญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือ
สัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

