
 

 
 
 
 
 

บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ              
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล              
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 และ 4 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบั 
 
1) ผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
2) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั

และแผนการจดัการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง มาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

 
ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2563 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,280,918        2,600,475        102,419             92,500              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 17 517,819           932,785           2,750                 -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5,11,17 1,407,767        1,464,801        252,467             276,581            
สินคา้คงเหลือ 67,318             69,277             9,327                 12,054              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                       -                       1,389,887          1,205,570         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 16,335             15,077             -                         -                        
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี -                       115,447           -                         115,108            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 106,855           90,090             50,263               46,238              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 9,465               -                       53,465               44,000              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,406,477 5,287,952 1,860,578 1,792,051

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 36,414             36,414             -                         -                        
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 11 -                       -                       2,958,362          -                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,846,492        1,814,425        1,623,454          1,649,881         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       2,364,556          2,308,330         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 179,466           180,482           119,882             119,882            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 243,333           234,139           540,445             344,448            
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 174,806           174,806           144,572             144,572            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 3,738,001        3,474,627        714,352             688,989            
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -                       1,380,980        -                         1,376,092         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 9,209,778        -                       1,148,908          -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 621,405           616,793           29,028               31,017              
ค่าความนิยม 580,980           580,980           -                         -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 136,717           74,911             -                         26,371              
เงินมดัจาํ 338,520           290,970           290,970             290,970            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 18 36,466             36,466             11,847               11,847              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 93,420             53,129             22,360               21,375              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,235,798 8,949,122 9,968,736 7,013,774

รวมสินทรัพย์ 21,642,275 14,237,074 11,829,314 8,805,825

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                  
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,070,000        1,762,000        2,070,000          1,762,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                       -                       601,000             315,000            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 11 1,226,982        1,379,927        299,496             184,485            
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 68,716             61,947             -                         -                        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 101,616           96,451             33,000               33,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 232,701           -                       54,954               -                        
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 11 25,433             25,433             -                         76,879              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 251,409           152,067           -                         -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 266,828           271,395           19,900               16,753              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,243,685 3,749,220 3,078,350 2,388,117

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 11 1,730,419        1,601,900        1,045,700          1,053,950         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 7,527,318        -                       3,342,580          -                        
หุน้กู้ 998,507           998,249           998,507             998,249            
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 11 501,838           508,109           -                         1,092,574         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92,602             128,512           51,897               -                        
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 210,899           195,740           86,247               82,032              
เงินมดัจาํรับจากการใหสิ้ทธิในการเช่าอาคาร 11 984,760           984,760           -                         -                        
ภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 8 107,332           103,403           -                         -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 69,936             62,684             708                    463                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,223,611 4,583,357 5,525,639 3,227,268

รวมหนีสิ้น 16,467,296 8,332,577 8,603,989 5,615,385

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 
(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000  หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
(หุ้นสามัญจาํนวน 850,000,000  หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 850,000 850,000 850,000 850,000
หุน้ทุนซ้ือคืน (15,740)            (15,740)            -                         -                        

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

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85,000 85,000 85,000 85,000
กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 415,272 415,272 -                         -                        
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 15,740 15,740 -                         -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,569,515 1,896,212 630,375 595,490
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (126,964)          (182,335)          -                         -                        
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,454,188 4,725,514 3,225,325 3,190,440
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 720,791 1,178,983 -                         -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,174,979 5,904,497 3,225,325          3,190,440         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,642,275 14,237,074 11,829,314 8,805,825

(พันบาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 11 1,006,747        1,264,144        148,158             189,122            
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 11 (489,894)          (707,925)          (79,923)              (128,026)           
ตน้ทุนบริการ - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (158,944)          (101,120)          (33,298)              (18,880)             
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (648,838)          (809,045)          (113,221)            (146,906)           
กาํไรขั้นตน้ 357,909           455,099           34,937               42,216              

รายไดค้า่บริหารงาน 11 79,444             73,620             19,768               25,399              
ดอกเบ้ียรับ 11 7,727               4,539               57,786               8,425                
เงินปันผลรับ 11 -                      -                      6,281                 21,068              
รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 11 5,751               6,271               -                        19,220              
กาํไรจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 7 23,220             -                      -                        -                       
รายไดอ่ื้น 108,643           51,711             83,907               56,362              
รวมรายได้ 224,785           136,141           167,742             130,474            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 582,694           591,240           202,679             172,690            

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11 (100,625)          (95,656)            (25,253)              (35,586)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11 (430,228)          (399,724)          (207,910)            (200,322)           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (42,526)            (13,564)            (17,670)              (3,799)               
รวมค่าใช้จ่าย (573,379)          (508,944)          (250,833)            (239,707)           

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,315               82,296             (48,154)              (67,017)             
ตน้ทุนทางการเงิน (107,705)          (25,426)            (76,069)              (13,320)             
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 29,978             25,126             -                        -                       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (68,412)            81,996             (124,223)            (80,337)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 14 (9,354)              (32,469)            1,508                 (7,977)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (77,766)            49,527             (122,715)            (88,314)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (82,132)            834                  (122,715)            (88,314)             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,366               48,693             -                        -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (77,766)            49,527             (122,715)            (88,314)             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 15
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.10)                 0.00                   (0.14)                 (0.10)                 

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (77,766)           49,527             (122,715)           (88,314)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,540)             (45,213)           -                        -                       
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 31,520             -                      -                        -                       
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย -                      4,724               -                        253                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                      (945)                -                        (51)                   

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 24,980             (41,434)           -                        202                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 24,980             (41,434)           -                        202                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (52,786)           8,093               (122,715)           (88,112)            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (26,761)           (28,553)           (122,715)           (88,112)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (26,025)           36,646             -                        -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (52,786)           8,093               (122,715)           (88,112)            

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบ่ง
ของอตัรา ผลต่าง กาํไรขาดทุน
แลกเปลี่ยน จากการวดั เบด็เสร็จอื่น รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน จากการ มูลค่า ของบริษทัร่วม องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ หุน้ทุน มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนสํารอง วิทยาลยั สํารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า เงินลงทุน ที่ใชว้ิธี ของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 850,000      (15,740)       1,643,000   18,365        85,000        440,257      15,740          1,666,584   (112,728)     380,304      -                  267,576 4,970,782 1,107,352   6,078,134     
รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                  -                  -                 -                 49,459        49,459          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                  -                  -                 -                 49,459        49,459          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  834             -                 -                  -                  -                 834             48,693        49,527          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 (33,111)       3,724          -                  (29,387)       (29,387)       (12,047)       (41,434)         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  834             (33,111)       3,724          -                  (29,387)       (28,553)       36,646        8,093            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 850,000      (15,740)       1,643,000   18,365        85,000        440,257      15,740          1,667,418   (145,839)     384,028      -                  238,189      4,942,229   1,193,457   6,135,686     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 850,000      (15,740)       1,643,000   18,365        85,000        415,272      15,740          1,896,212   (182,335)     -                  -                  (182,335)     4,725,514   1,178,983   5,904,497     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลจ่าย 16 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  (160,604)     -                 -                  -                  -                 (160,604)     -                  (160,604)       
การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 7 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  (83,961)       -                 -                  -                  -                 (83,961)       (62,367)       (146,328)       
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 7 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                  -                  -                 -                 (369,800)     (369,800)       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  (244,565)     -                 -                  -                  -                 (244,565)     (432,167)     (676,732)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ขาดทุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  (82,132)       -                 -                  -                  -                 (82,132)       4,366          (77,766)         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   23,851          -                    31,520          55,371          55,371          (30,391)         24,980          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  (82,132)       23,851        -                  31,520        55,371        (26,761)       (26,025)       (52,786)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 850,000      (15,740)       1,643,000   18,365        85,000        415,272      15,740          1,569,515   (158,484)     -                  31,520        (126,964)     4,454,188   720,791      5,174,979     

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม
ที่ออกและ มูลค่าหุน้ ทุนหุน้ทุน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ เงินลงทุน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ซื้อคืน กฎหมาย จดัสรร เผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 850,000 1,643,000 16,950 85,000 785,986 6,280 3,387,216
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ขาดทุน -                       -                        -                       -                       (88,314)            -                       (88,314)             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                        -                       -                       -                       202                  202                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                        -                       -                       (88,314)            202                  (88,112)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 850,000           1,643,000          16,950             85,000             697,672           6,482               3,299,104         

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 850,000           1,643,000          16,950             85,000             595,490           -                       3,190,440         
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                        -                       -                       319,100           -                       319,100            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 850,000           1,643,000          16,950             85,000             914,590           -                       3,509,540         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย 16 -                       -                        -                       -                       (161,500)          -                       (161,500)           
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                        -                       -                       (161,500)          -                       (161,500)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ขาดทุน -                       -                        -                       -                       (122,715)          -                       (122,715)           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                        -                       -                       -                       -                       -                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                        -                       -                       (122,715)          -                       (122,715)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 850,000           1,643,000          16,950             85,000             630,375           -                       3,225,325         

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (77,766)         49,527          (122,715)         (88,314)
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ (5,751)           (6,271)           -                      (19,220)          
ดอกเบ้ียรับ (7,726)           (4,539)           (57,786)           (8,425)            
เงินปันผลรับ -                    -                    (6,281)             (21,068)          
กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (193)              -                    (193)                -                     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 2,088            2,997            458                 2,912             
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 9 85,654          105,552        26,371            20,687           
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 125,874        -                24,220            -                     
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 20,255          9,132            1,989              1,992             
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย -                    25,871          -                      17,674           
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ 257               257               257                 257                
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,159          5,020            4,215              3,693             
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (29,978)         (25,126)         -                      -                     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                    (245)              -                      (245)               
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 505               -                    -                      -
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (4,566)           (483)              (4,521)             (141)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 471               1,214            38                   510                
กาํไรจากการลดทุนบริษทัยอ่ย (23,220)         -                    -                      -                     
ตน้ทุนทางการเงิน 107,705        25,426          76,069            13,320           
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,354            32,469          (1,508)             7,977             

218,122        220,801        (59,387)           (68,391)          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 78,663          83,914          28,982            191,806         
สินคา้คงเหลือ 1,959            4,975            2,727              3,231             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,765)         6,111            (4,025)             (732)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (40,291)         90,409          (985)                (143)               

(พันบาท)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หนีสิ้นดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (364,323)       (127,458)       (44,799)           (119,193)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,567)           (2,805)           3,147              (7,187)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,252            4,945            245                 (1,943)            
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                    (89,119)         -                      (88,783)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (119,950)       191,773        (74,095)           (91,335)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (7,728)           (22,329)         (2,882)             (4,809)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (127,678)       169,444        (76,977)           (96,144)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 987               4,134            12,251            2,552             
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 473,379        19,600          -                      -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (58,725)         -                    (2,557)             -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                    -                    (321,317)         (440,900)        
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                    (35,060)         (195,997)         (30,353)          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 -                    -                    137,000          -                     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 6,281            21,068          6,281              21,068           
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -                    (388,425)       -                      -                     
เงินสดจ่ายชาํระค่าหุ้นบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    (56,175)           (6,000)            
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ
   ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม 6 (146,328)       -                    -                      -                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                    245               -                      245                
เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 16,961          -                    16,961            -                     
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษทัยอ่ย (431,909)       -                    -                      -                     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 14,708          1,226            14,401            816                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (264,029)       (212,338)       (53,667)           (35,114)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (24,867)         (57,311)         -                      (149)               
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (4,500)           -                    (4,500)             -                     
เงินสดจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -                    (48,280)         -                      (40,400)          
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํ (47,550)         -                    -                      -                     
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (465,592)       (695,141)       (447,319)         (528,235)        

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,238,000     893,000        2,238,000       893,000         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    286,000          -                     
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,930,000)    (57,000)         (1,930,000)      (57,000)          
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (184,767)       (462)              (16,564)           -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 130,665        -                    -                      -                     
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (28,509)         (64,461)         (8,250)             (4,500)            
ดอกเบ้ียจ่าย (35,215)         (24,499)         (34,971)           (12,407)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 190,174        746,578        534,215          819,093         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (403,096)       220,881        9,919              194,714         

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 83,539          (11,819)         -                      -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (319,557)       209,062        9,919              194,714         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,600,475     1,112,332     92,500            105,481         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2,280,918     1,321,394     102,419          300,195         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 9,543            18,486          4,845              7,995             
ตน้ทุนในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น -                    14,265          -                      -                     
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน -                    -                    43,092            -                     

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
11 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
13 สญัญาเช่า 
14 ภาษีเงินได ้
15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
16 เงินปันผล 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนั 
19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 เร่ืองอ่ืน ๆ 
21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทัและกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับจา้งบริหารโรงแรม การศึกษาและ
อาหาร 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
 
(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามล าดบั 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี   
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ  
   ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน   1,896,212   595,490  
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก      
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข  -   319,100 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   1,896,212        914,590   

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 
9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงิน
ลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,600,475  -  -  -  2,600,475 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,464,800  -  -  -  1,464,800 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 15,077  -  -  -  15,077 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          
- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 458,901  -  -  -  458,901 
- ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 473,884  -  473,884  -  - 
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 33,804 
 

- 
 

33,804 
 

- 
 

- 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 966,589  -  507,688  -  458,901 

รวม 5,046,941  -  507,688  -  4,539,253 
          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,762,000  -  -  -  1,762,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,379,927  -  -  -  1,379,927 
เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ 61,947  -  -  -  61,947 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,698,350  -  -  -  1,698,350 
หุน้กู ้ 998,249  -  -  -  998,249 
รวม 5,900,473  -  -  -  5,900,473 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92,500  -  -  -  92,500 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 276,581  -  -  -  276,581 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,205,570  -  -  -  1,205,570 
รวม 1,574,651  -  -  -  1,574,651 
          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,762,000  -  -  -  1,762,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315,000  -  -  -  315,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 184,485  -  -  -  184,485 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,086,950  -  -  -  1,087,950 
หุน้กู ้ 998,249  -  -  -  998,249 
รวม 4,346,684  -  -  -  4,346,684 

          

กลุ่มบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจ านวน 34 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงค์ทางกล
ยทุธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุน 

 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่มีผลกระทบต่อค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าท่ีเป็นสาระส าคญั 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 
(1) ในฐานะผูเ้ช่า 

 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า  

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  

 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน            
12 เดือน 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

(2) ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
 

นโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัในฐานะผูใ้ห้เช่าตาม TFRS 16 นั้นไม่แตกต่างจากท่ีถือปฏิบติัตาม 
TAS 17 ยกเวน้การใหเ้ช่าช่วงซ่ึง TFRS 16 ก าหนดใหพ้ิจารณาการจดัประเภทสัญญาใหเ้ช่าช่วงโดยอา้งอิงจาก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ทนสินทรัพยอ์า้งอิง และการปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากสัญญาออกเป็นส่วนท่ีเป็น
การเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่าตามมูลค่าของสญัญาเอกเทศ   
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื่อพฒันาโครงการรูปแบบผสมเป็น
ระยะเวลา 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี) นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุสัญญา
ออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 ต่อมาบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวกบับริษทั 
วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (“ผูเ้ช่าช่วง”) โดยผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิใชท่ี้ดินเพื่อก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินท่ีเช่า การเช่าช่วงน้ีมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 บริษทัไดท้บทวนการจดัประเภทสัญญาให้เช่าช่วงใหม่
ส่งผลใหมี้การรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มข้ึน และรับรู้ก าไรสะสมสุทธิจากภาษี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นจ านวนเงิน 319.10 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนเพิ่มข้ึน -  2,915,270 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 9,146,529  1,173,128 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ลดลง (1,496,427)  (1,491,200) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (7,650,102)  (3,367,776) 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ลดลง -  1,169,453 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน -  (79,775) 
ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน -  (319,100) 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,028,348  14,561,456 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (2,274)  (1,316) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,828)  (120) 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 38,302  38,302 

 22,062,548  14,598,322 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   7,650,102  3,367,776 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,650,102  3,367,776 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.23  5.76 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานธุรกิจโรงแรมและรับจา้ง
บริหารโรงแรม  ส่วนงานธุรกิจอาหาร และส่วนงานธุรกิจอ่ืน 

 

4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดโดยให้ความส าคญักบัสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและลูกคา้ของกลุ่ม
บริษทั และพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
 
โดยผูบ้ริหารได้ตัดสินใจท่ีจะเร่ิมปิดการด าเนินการโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วนัท่ี                  
16 มีนาคม 2563 ส่วนโรงแรมอ่ืนๆ ในต่างประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของนั้น จะพิจารณาด าเนินการตาม
สถานการณ์ กฎหมาย และค าสั่งของหน่วยราชการในประเทศนั้น นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ไดมี้การ
ประกาศหยดุการใหบ้ริการธุรกิจโรงแรมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของในประเทศไทย เป็นการชัว่คราวจ านวน 
7 แห่ง เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การประกาศของส่วนงานราชการไทยท่ีทยอยมีค าสั่งให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการเป็นการ
ชัว่คราว ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์และด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อแกปั้ญหาจากสถานการณ์ดงักล่าว
เพื่อลดกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มาถือปฏิบติั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูล             
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ Covid-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 ท่ีอาจจะ
กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 
(ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี              
31 มีนาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 17  264,099   195,480   14,499   21,408 
ลูกหน้ีการคา้ - ค่าบริหารและ         
   ค่าบริการอ่ืน ๆ - สุทธิ 17  54,029   59,782   94,519   90,331 
ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืน ๆ   178,827   214,310   68,304   77,630 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
  

 (9,033) 
  

(8,740) 
  

 (9,033) 
  

(8,740) 
  169,794  205,570    59,271  68,890 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั เวิลด ์อินเตอร์เทรด         
   คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   40,879  40,879  40,879  40,879 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
  

(40,879) 
  

(40,879) 
  

(40,879) 
  

(40,879) 
  -  -  -  - 
         
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน  675,379  775,379  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ   29,729   22,991   37,417   34,973 
รายไดค้า้งรับ   1,245   2,851   24   99 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   71,224   41,348   18,827   14,059 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้   44,427   42,562   25,585   22,703 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับค่าหอ้งพกั   84,631   78,124  -  - 
เงินทดรองจ่าย   8,748   36,112   2,325   24,103 
เงินมดัจ า   4,301   3,970  -  - 
เงินประกนัขอคืน   161   632  -  15 
รวม   1,407,767   1,464,801   252,467   276,581 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วมทางตรง                     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
   และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (1) 

ใหเ้ช่าอสังหา 
ริมทรัพย ์

 
30.02 

  
30.02 

  
5,407,736 

  
5,407,736 

  
1,467,015 

  
1,415,011 

  
1,594,980 

  
1,611,942 

  
6,281 

  
21,068 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (2) ห้างสรรพสินคา้ 
ศูนยก์ารคา้ และ
โรงภาพยนตร์ 

 
 

22.00 

  
 

22.00 

  
 

172,000 

  
 

172,000 

  
 

23,348 

  
 

32,881 

  
 

28,374 

  
 

37,839 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั ก่อสร้างอาคาร

ส านกังาน 
 

10.00 
  

10.00 
  

1,000 
  

1,000 
  

- 
  

- 
  

100 
  

100 
  

- 
  

- 
                     
บริษัทร่วมทางอ้อม                     
บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ ากดั อุตสาหกรรม 

การผลิต 
 

6.38 
  

6.38 
  

1,066 
  

1,066 
  

184,009 
  

182,683 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.  การศึกษา 35.54  35.54 PHP 900,000 PHP 900,000  172,120  183,850  -  -  -  - 
รวม          1,846,492  1,814,425  1,623,454  1,649,881  6,281  21,068 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(1) ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในกองทรัสต์
ดงักล่าวของบริษทั เท่ากบั 777.59 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 1,367.19 ล้านบาท) ซ่ึงจดัล าดบัชั้นการวดั
มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นล าดบัท่ี 2 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินจ านวน 16.96 ลา้นบาท จากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์
 

(2) ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
บางส่วนจ านวน 94,655 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงภายในปี 2564 ดงันั้นเงินลงทุน
ดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
บริษทัร่วมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซ่ึงด าเนิน
ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
  สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับ 

 
 

ลกัษณะ 
 

ประเทศ 
31  

มีนาคม 
 

31 
 ธนัวาคม 

 
 

31 
 มีนาคม  

31 
ธนัวาคม 

31 
 มีนาคม  

31
ธนัวาคม  

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2563  2562   2563  2562 2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                   
บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   800,000  800,000 799,999  799,999  -  - 
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮเตล็ จ ากดั โรงแรม ไทย 99.88  99.88   10,000  10,000 9,988  9,988  -  - 
บริษทั เทวารัณย ์สปา จ ากดั สถานสุขภาพ ไทย 99.99  99.99   8,000  8,000 8,000  8,000  -  - 
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

โรงแรมและ
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

 
 
ไทย 

 
 

2.75  

 
 

2.75   

 
 

825,000  

 
 

825,000 

 
 

40,110  

 
 

40,110  

 
 

-  

 
 

- 
บริษทั ดุสิต เวลิด์วายด ์จ ากดั รับจา้งบริหาร ไทย 99.99  99.99   50,000  50,000 50,000  50,000  -  - 
บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  โรงแรม ไทย 99.99  99.99   9,000  9,000 9,000  9,000  -  - 
Dusit USA Management Inc. 
 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

สหรัฐ 
อเมริกา 

 
100.00  

 
100.00  USD 

 
40 USD 

 
40 

 
1,243  

 
1,243  

 
-  

 
- 

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



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        เงินปันผลรับส าหรับ 
   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 ลกัษณะ ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ใหเ้ช่าและ 
ใหเ้ช่าช่วง
ทรัพยสิ์น 

 
ไทย 

 
99.99  

 
99.99   120,000  120,000 120,000  120,000  

 
-  

 
- 

บริษทั วมิานสุริยา จ ากดั (1) 
 

โรงแรม รีสอร์ท 
หอ้งชุด ไทย 65.00  65.00   880,020  880,020 528,012  528,012  -  - 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ต้ีส์ รีทจ ากดั ผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99   10,000  10,000 10,000  10,000  -  - 

บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (2) 
 

ลงทุน 
ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   75,000  18,825 75,000  18,825  -  - 

บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั 
 

ลงทุน 
ในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99   713,000  713,000 713,000  713,000  -  - 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิต้ี เซอร์วิสเซส  
จ ากดั  ใหบ้ริการ ไทย 99.97  99.97   1,000  1,000 1,000  1,000  

 
-  

 
- 

บริษทั เกรซมี จ ากดั งานบริการ
ต่างๆ ไทย 99.99  99.99   3,000  3,000 3,000  3,000  -  - 

D&J Co., Ltd.  
(เดิมช่ือ Dusit Colours Co., Ltd.) 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม ญ่ีปุ่น 100.00  100.00  JPY 10,000 JPY 10,000 2,977  2,926  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับ 

 
 

ลกัษณะ 
 

ประเทศ 
31 

มีนาคม 
 

31 
ธนัวาคม 

 
31 

 มีนาคม 
31 

 ธนัวาคม 
31 

 มีนาคม 
 

31 
 ธนัวาคม 

 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 
 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                  
บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั  
   (มหาชน) 
 

โรงแรมและ
รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

 
 
ไทย 

 
 

84.04  

 
 

84.04   

 
 

825,000  

 
 

825,000 -  -  -  - 
Dusit Thani Philippines, Inc. โรงแรม ฟิลิปปินส์ 88.00  88.00  PHP 455,000 PHP 455,000 -  -  -  - 
DMS Property Investment Pvt. Ltd.(3) 

 
โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

56.41  
 

56.41  USD 
 

200 USD 
 

38,500 -  -  -  - 
วิทยาลยัดุสิตธานี  การศึกษา ไทย 86.79  86.79   217,716  217,716 -  -  -  - 
LVM Holdings Pte. Ltd. ลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 11  SGD 11  -  -  -  - 
Private Homes and Villas Pte. Ltd. 
 

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

PT. Elite Havens 
 

ท่ีปรึกษาดา้น 
การบริหาร 

 
อินโดนีเซีย 

 
100.00  

 
100.00  IDR 

 
2,536,500 IDR 

 
2,536,500 -  -  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับ 

 
ลกัษณะ ประเทศ 

31 
มีนาคม 

 
31 

ธนัวาคม 
 

31 
 มีนาคม 

31 
 ธนัวาคม 

31 
 มีนาคม 

 
31 

 ธนัวาคม 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
Shanghai Yi-Nong Travel  
   Consultation Co., Ltd. 

บริการดา้น
การตลาด 

 
จีน 

 
100.00  

 
100.00  CNY 

 
69 CNY 

 
69 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

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

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

การตลาด ฮ่องกง 100.00  100.00  USD 832 USD 832 -  -  -  - 
Elite Havens Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10 HKD 10 -  -  -  - 
Niseko Gourmet Co., Ltd.  
 
 

การบริหาร
ทรัพยสิ์น 
และการตลาด ญ่ีปุ่น 

 
 

100.00  

 
 

100.00  JPY 

 
 

5,000 JPY 

 
 

5,000 

 
 

-  

 
 

-  -  - 
Dusit Overseas Co., Ltd. รับจา้งบริหาร ฮ่องกง 99.99  99.99  HKD 33 HKD 33 -  -  -  - 
Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.  โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

99.99  
 

99.99  USD 10 USD 10 
 

-  
 

-  
 

-  
 

- 
Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. (4) รับจา้งบริหาร สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 
 

99.98  
 

99.98  USD 5 USD 5 
 

-  
 

-  
 

-  
 

- 
 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับ 

 
ลกัษณะ ประเทศ 

31 
มีนาคม 

 
31 

ธนัวาคม 
 

31 
 มีนาคม 

31 
 ธนัวาคม 

31 
 มีนาคม 

 
31 

 ธนัวาคม 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

 ธุรกิจ ท่ีจดัตั้ง 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 
       (พันบาท) 
บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จ ากดั  การตลาดและ 

การขาย
ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัอาหาร 

 
 
 
ไทย 92.52 

 

92.52 

  

30,000 

 

 
 
 
30,000 

 
 
 

            - 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 
- 

บริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จ ากดั  ร้านอาหาร 
เพื่อสุขภาพ 

 
ไทย 

 
51.00 

  
51.00 

   
10,000 

 
 
10,000 

 
               - 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั (5) บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ไทย 70.00  51.00   14,000  14,000 -  -  -  - 

Epicure Catering Indochina Co.,  Ltd. (5) บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เวียดนาม 70.00  51.00  VND 

 
2,250,220 VND 

 
2,250,220 -  -  

 
-  

 
- 

Epicure Catering (Cambodia) Co., Ltd. (5) บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
กมัพูชา 70.00  

 
51.00  KHR 20,000 KHR 20,000 -  -  

 
-  

 
- 

รวม          2,439,329  2,383,103  -  - 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           (74,773)  (74,773)     
สุทธิ          2,364,556  2,308,330     
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(1) ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษทัจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั บางส่วนจ านวน 
550,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงภายในปี 2563 ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงจัด
ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563  

(2)        เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 คิดเป็น
จ านวนเงิน 56.18 ลา้นบาท และบริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ 

 (3)     เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ไดมี้การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
จ านวน 38.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐ        
มลัดีฟส์ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ก าไรจากการลดทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 23.22 ลา้นบาท ในงบ
ก าไรขาดทุนรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

(4)     เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2562 บริษทั ดุสิต เวิล์ดวายด์ จ  ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดมี้การจดัตั้ง Dusit 
Worldwide Maldives Pvt. Ltd. ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์เพื่อรับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี        
31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้รียกช าระค่าหุน้แต่อยา่งใด 

(5)     เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดล้งทุนเพิ่มในกลุ่มบริษทั             
เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั อีกร้อยละ 19 คิดเป็นจ านวนเงิน 146.33 ลา้นบาท 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 
 

 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 

 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

ราคาทุน  
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  ประเทศท่ี 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า                      
บริษทั เลอ กอร์ดอง 
   เบลอ ดุสิต จ ากดั                    

สอนการประกอบ
อาหาร 

 
ไทย 49.99 

  
49.99 

  
40,000 

  
40,000 

 
62,665 

 
62,469 

 
- 

 
- 

  
- 

  
- 

Dusit Fudu Hotel     
   Management 
   (Shanghai) Co., Ltd.(1) 

รับจา้งบริหาร
โรงแรม 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 44.99 

  
 

44.99 CNY 

 
 

30,000 

 
 
CNY 

 
 

30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต  
   จ ากดั 

ก่อสร้างและพฒันา
คอนโดมิเนียม 

 
ไทย 49.00 

  
49.00 

  
173,260 

  
173,260 

  
116,801 

  
118,013 

 
119,882 

 
119,882 

    

รวม           179,466  180,482  119,882  119,882  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(1)         Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ถือหุ้นโดยบริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัในอตัราร้อยละ 44.99 และภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้เกิดจากการท่ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การร่วมคา้ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เกินทุนดงักล่าว
เป็นภาระหน้ีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 107.33 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2563 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 
9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

  
งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3,474,627  688,989 
เพิ่มข้ึน  303,940  48,928 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (10,142)  (9,880) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (471)  (38) 
โอนเขา้  12,724  12,724 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  42,977  - 
ค่าเส่ือมราคา  (85,654)  (26,371) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  3,738,001  714,352 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10       สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ
งบการเงิน 

รวม  
งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 9,146,529  1,173,128 

  เพิ่มข้ึน  3,293  - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (125,874)  (24,220) 
  ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  185,830  - 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  9,209,778  1,148,908 

 
11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม บริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 ตามล าดบั 
ส าหรับความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ใหบ้ริการ  

รายไดค่้า 
บริหารงาน รายไดอ่ื้น  

ตน้ทุนขาย 
และการ
ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการ
บริหาร 

  
ตน้ทุนทาง
การเงิน 

  
 

ดอกเบ้ียรับ 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด    
วันที่  31 มีนาคม 2563 

           
    

การร่วมคา้ 983  -  1,818  -  1,378  -  -  943 
บริษทัร่วม -  -  9,670  43,073  -  -  -  934 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 390  2,423  1,313  10  231  173  149  - 
                
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด    
วันที่ 31 มีนาคม 2562  

 
         

    

การร่วมคา้ -  -  1,865  -  -  -  -  3,444 
บริษทัร่วม -  -  7,903  103,823  -  -  -  842 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,709  -  1,019  -  -  62  41  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ
ใหบ้ริการ  

รายไดค่้า 
บริหารงาน 

  
 

เงินปันผลรับ รายไดอ่ื้น 

ตน้ทุนขาย 
และการ
ใหบ้ริการ  

ค่าใชจ่้าย 
ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 
ในการ
บริหาร  

ตน้ทุนทาง
การเงิน 

  
 

ดอกเบ้ียรับ 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

บริษทัยอ่ย 16,032  15,621  -  55,511  25,462  10,553  18,784  3,404  55,951 
การร่วมคา้ -  -  -  139  -  -  -  -  943 
บริษทัร่วม -  -  6,281  -  -  -  -  -  934 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  2,123  -  1,234  -  231  117  -  - 
                  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562  

 
 

  

         

   

บริษทัยอ่ย 2,108  24,425  -  57,123  -  14,563  16,606  490  6,769 
การร่วมคา้ -  -  -  731  -  -  -  -  815 
บริษทัร่วม -  -  21,068  -  -  -  -  -  842 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,267  2,421  -  1,391  -  220  112  -  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั        
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 31,613  35,642  24,883  25,945 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,696  1,993  1,276  1,534 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 33,309  37,635  26,159  27,479 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  
ค่าใชจ่้าย 
คา้งจ่าย  

รายไดค่้าเช่า 
รับล่วงหนา้ 

เงินมดัจ ารับ 
จากการใหสิ้ทธิ
ในการเช่าอาคาร 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
การร่วมคา้ -  42,042  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  83,956  -  -  -  527,271  984,760 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,553  86  1,732  -  -  - 
รวม -  130,551  86  1,732  -  527,271  984,760 

              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562              
การร่วมคา้ -  32,252  -  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  16,017  -  -  -  533,543  984,760 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 358  2,764  369  1,676  -  -  - 
รวม 358  51,033  369  1,676  -  533,543  984,760 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลูกหน้ีการคา้  ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน  
รายไดค่้าเช่า
รับล่วงหนา้ 

 ลูกหน้ีสญัญา
เช่าเงินทุน 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563            
บริษทัยอ่ย 31  125,710  -  23,378  -  2,958,362 
การร่วมคา้ -  4,603  -  -  -  - 
บริษทัร่วม -  150  -  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,011  5  135  -  - 
รวม 31  134,474  5  23,513  -  2,958,362 

            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
บริษทัยอ่ย 413  144,603  -  18,737  1,169,454  - 
การร่วมคา้ -  4,597  -  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  2,188  -  291  -  - 
รวม 428  151,388  -  19,028  1,169,454  - 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2563 มีดงัน้ี  

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

 31 31  31    ผลต่างจากการ 31 

 
ธนัวาคม 

2562 
มีนาคม 
2563 

 ธนัวาคม 
2562  เพิ่มข้ึน ลดลง 

เปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียน 

มีนาคม 
2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว             

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

 
5.70 - 
5.88 

 
5.70 - 
5.88 

  
 

108,691 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

9,194 

  
 

117,885 
บริษทั สวนลุม  
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

3.06 - 
3.25 

2.91 - 
2.94 

  
125,448 

  
- 

  
- 

  
- 

  
125,448 

รวม    234,139  -  -  9,194  243,333 

 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม       31 มีนาคม 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว           
บริษทั สวนลุม พร็อพ 
    เพอร์ต้ี จ  ากดั 

 
3.06 - 3.25 

 
3.06 - 3.25 

  
125,448 

  
- 

  
- 

  
125,448 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 5.01 - 5.20 5.01 - 5.20  219,000  195,997  -  414,997 

รวม    344,448  195,997  -  540,445 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
         ผลต่างจาก   
 อตัราดอกเบีย้       การเปล่ียน   
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม      แปลงอตัรา  31 มีนาคม 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง แลกเปล่ียน   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน             
บริษทั ดุสิต ไชน่า 
แคปปิตอล  จ ากดั 

 
2.48 - 3.14 

 
2.43 - 3.14 

  
127,500 

  
13,700 

  
- 

  
- 

  
141,200 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์  
   จ ากดั 

 
2.42 - 3.55 

 
2.27 - 3.05 

  
469,500 

  
173,000 

  
(85,000) 

  
- 

  
557,500 

บริษทั ดุสิต เอก็เซล 
   เลนซ์ จ ากดั 

 
2.45 - 4.00 

 
2.45 - 4.00 

  
170,772 

  
3,300 

  
- 

  
- 

  
174,072 

Dusit Overseas  
   Co., Ltd. 

 
4.00 

 
4.00 

  
313,798 

  
- 

  
- 

  
26,672 

  
340,470 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลั 
   ลิต้ี เซอร์วิสเซส    
   จ ากดั 

 
 

2.40 - 3.58 

 
 

2.40 - 3.58 

  
 

40,000 

  
 

21,000 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

61,000 
บริษทั อาศยั โฮลด้ิงส์  
   จ ากดั 

 
2.40 - 2.70 

 
2.40 - 2.70 

  
16,000 

  
53,300 

  
(52,000) 

  
- 

  
17,300 

บริษทั ดุสิต เวิลด์ 
   วายด ์จ ากดั 

 
3.58 

 
3.58 

  
68,000 

  
7,000 

  
- 

  
- 

  
75,000 

บริษทั ดุสิต แมนเนจ 
   เมน้ท ์จ ากดั 

 
- 

 
3.05 

  
- 

  
11,000 

  
- 

  
- 

  
11,000 

บริษทั เกรซ มี จ ากดั - 3.55  -  2,000  -  -  2,000 
D&J Co., Ltd. - 3.55  -  10,345  -  -  10,345 
รวม    1,205,570  294,645  (137,000)  26,672  1,389,887 

 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม       31 มีนาคม 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว           
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา    
  จ  ากดั (มหาชน) 

5.0125 - 
5.20 

5.0125 - 
5.20 

  
219,335 

  
130,665 

  
- 

  
350,000 

รวม    219,335  130,665  -  350,000 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม       31 มีนาคม 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน           

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพ  
   เพอร์ต้ีส์ จ  ากดั 

 
3.08 

 
3.08 

  
315,000 

  
286,000 

  
- 

  
601,000 

รวม    315,000  286,000  -  601,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 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 2563 หรือ 2562  
 

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

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกจิการศึกษา  ธุรกจิอาหาร  ธุรกจิอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน  ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 

 รวม 

   วันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 878  1,169  118  123  114  89  29  13  93  6  -  -   1,232   1,400 

  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5  3  -  -  -  -  3  4  17  15  (25)  (22)   -     - 

รวมรายได้ 883  1,172  118  123  114  89  32  17  110  21  (25)  (22)   1,232   1,400 

                            

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                             
   จากเงินลงทุน (4)  (1)  (10)  (5)  1     1  43  30  -     -  -     -  30  25 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดั                            
   จ าหน่าย 149  92  11  9  15  2  12  5  15  7  -     -  202  115 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
   ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
(29) 

 
 

144 
  

8 
  

14 
  

8 
  

13 
  

(38) 
  

27 
  

(6) 
  

(101) 
  

(12) 
  

(15) 
  

(69) 
  

82 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                         (9)  (32) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด                         (78)  50 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
ธุรกจิโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 
ธุรกจิการศึกษา  ธุรกจิอาหาร  ธุรกจิอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน  ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 

 รวม 

   วันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 

การจ าแนกรายได้                            
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                            
ไทย  433   619   118   123   114   89   29   13   93   6   -   -         787   850 
ต่างประเทศ  445   550  -  -   -     -   -     -   -     -   -   -         445   550 
รวมรายได้  878   1,169   118   123   114   89   29   13   93   6   -   -      1,232   1,400 

                            
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 779  1,085            -  2   -     -   29   7   87   6   -   -   895   1,100 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 99  84   118   121   114   89   -     6   6   -   -   -   337   300 
รวมรายได้ 878  1,169   118   123   114   89   29   13   93   6   -   -   1,232   1,400 

                            



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ (ต่อ) 
 

                                                                                          งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม  ธุรกจิอ่ืน  ส่วนที่ไม่ได้ปันส่วน        รวม 

   วันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
การจ าแนกรายได้                

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                

ไทย  177   247   15   7   124   66   316   320 

ต่างประเทศ  -     -   -     -   -     -   -     - 

รวมรายได้  177   247   15   7   124   66   316   320 

                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 129  190   15   7   124   66  268  263 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 48  57   -     -   -     -  48  57 
รวมรายได้ 177  247   15   7   124   66  316  320 

 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 สัญญาเช่า 
 

ส าหรับสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
รายไดค่้าเช่า 6,271  4,757 
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน -  43,092 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  70,668  47,634 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  849  442 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 298  30 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย  6,137  - 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 184.77 ลา้นบาท และ 16.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
14 ภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเตม็ปีกบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 คือ
ร้อยละ 13.67 และร้อยละ 39.60 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากผลขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2563  2562  2563  2562 

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

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐาน)        
ขาดทุนไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (107,028)  (23,249)  (122,715)  (88,314) 
ก าไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี 24,896  24,083  -  - 
รวม (82,132)  834  (122,715)  (88,314) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (ขั้นพื้นฐาน)         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้        

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

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

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)        
ขาดทุนต่อหุน้ไม่รวมวิทยาลยัดุสิตธานี (0.13)  (0.03)  (0.14)  (0.10) 
ก าไรต่อหุน้จากวิทยาลยัดุสิตธานี         0.03   0.03  -  - 
รวม (0.10)  0.00  (0.14)  (0.10) 

  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

49 

16 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้จ านวน 850 ลา้นหุน้ มีดงัน้ี 
 

 

 
จดัสรรจาก วนัท่ีอนุมติั 

ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงิน 
ปันผลต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 
    (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2562       
เงินปันผลระหวา่งกาล ก าไรสะสม 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.19  161.50 

 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม  
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
ตราสารทุนในความตอ้งการ 
   ของตลาด 

 
2,750 

 
- 

  
2,750 

  
2,750 

 
- 

 
- 

  
2,750 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ 
   ตอ้งการของตลาด 33,804  -  33,804  -  -  33,804  33,804 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 36,554  -  36,554         

              

หน้ีสินทางการเงิน              
หุน้กู ้ -  998,507  998,507  -  1,008,279  -  1,008,279 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน -  998,507  998,507         



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

50 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
ตราสารทุนในความตอ้งการ 
   ของตลาด 

 
2,750  -  

 
2,750  2,750  -  -  2,750 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,750  -  2,750         

              

หน้ีสินทางการเงิน              
หุน้กู ้ -  998,507  998,507  -  1,008,279  -  1,008,279 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน -  998,507  998,507         

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสารทุนใน 
ความตอ้งการของตลาดท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  ราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น 
ความตอ้งการของตลาด  

ใชร้าคาทุนซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ยกเวน้มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง 
   มีนยัส าคญัในการด าเนินงานของกิจการท่ีไปลงทุน 

หุน้กู ้  ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก  
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  



บริษัท ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
. 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 122,964   72,928   8,465   17,565  
เกินก าหนดช าระ         
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 108,958   97,874   5,879   3,817  
   3 - 6 เดือน 20,901   16,809   155   26  
   6 - 12 เดือน 8,604   5,450   -   -   
   มากกวา่ 12 เดือน 12,152   9,762   198   198  
รวม 273,579  202,823  14,697  21,606 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (9,480)  (7,343)   (198)  (198) 
สุทธิ 264,099   195,480   14,499  21,408 

 
ลูกหน้ีการค้า - ค่าบริหารและ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ค่าบริการอื่น ๆ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 25,273  27,848  58,815  35,348 
เกินก าหนดช าระ         
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,738  14,063  2,126  4,383 
   3 - 6 เดือน 7,763  5,051  3,630  4,694 
   6 - 12 เดือน 7,619  6,020  1,648  17,606 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,230  18,513  34,771  34,771 
รวม 66,623  71,495  100,990  96,802 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (12,594)  (11,713)  (6,471)  (6,471) 
สุทธิ 54,029  59,782  94,519  90,331 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั  
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18 ภาระผูกพนั 
 

18.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 2,009,347  1,286,775  861,782  150,269 

 
18.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 233,489  117,929  139,837  52,855 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 226,987  232,981  35,996  35,762 
รวม 460,476  350,910  175,833  88,617 

 
18.3 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 120,301  120,271  89,574  89,574 

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัจาก
ธนาคารจ านวน 105.10 ลา้นบาท และ 105.10 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับปี 2560 ก่อนการตรวจสอบภาษี และกลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารจ านวน 2.37 ลา้นบาท
และ 2.37 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนั 
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18 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
18.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพนัตามสัญญาของกลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั
ในระหว่างงวด ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากที่แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ขอ้ 35.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 
19 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ขอ้ 36 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
20 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

20.1    การลงทุนใน เดอะ เคเทอเรอร์ส จอยท ์สตอ็ค คอมพานี ท่ีประเทศเวียดนาม 
 

ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563  บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยทางออ้มแห่งหน่ึง ไดล้งนามใน
สญัญาซ้ือขายหุน้เพื่อเขา้ซ้ือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ในเดอะเคเทอเรอร์ส จอยท ์สตอ็ค คอมพานี บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 
ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีประเทศเวียดนาม การลงทุนคร้ังน้ีมีเง่ือนไขบงัคบัท่ีผูข้ายตอ้งปฏิบติัก่อน
การเขา้ซ้ือตามท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายหุน้ และการลงทุนคร้ังน้ีไดแ้บ่งการซ้ือขายเป็น 3 คร้ังและจะเสร็จสมบูรณ์
ต่อเม่ือบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว มูลค่าการลงทุนทั้งส้ินในบริษทัยอ่ยแห่ง
ใหม่น้ีประมาณ 3.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 117 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยแห่งน้ีจะเขา้ลงทุนคร้ังแรก
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 จ  านวนร้อยละ 51 เป็นเงินประมาณ 2.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 61.2 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าว เล่ือนก าหนดการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่น้ี 
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20 เร่ืองอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

20.2    การเขา้ร่วมลงทุนกบั Metro Pacific Investments Corporation 
 

ในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดล้งนามในสัญญาการลงทุนกบั Metro Pacific Investments Corporation เพื่อ
ร่วมพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อท่ีพกัอาศยัในประเทศฟิลิปปินส์ ในการ
น้ี บริษทัจะจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ช่ือ Dusit Philippines Corporation และถือหุน้ร้อยละ 100 โดย
มีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นประมาณ 0.352 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ10.91 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะ
ด าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่น้ีแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 การเขา้ร่วมลงทุนคร้ังน้ีมีเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าว อยูใ่นระหวา่งกระบวนการจดัตั้ง ซ่ึงยงั
ไม่แลว้เสร็จ จึงยงัไม่มีการเรียกช าระเงินค่าหุน้ 
 
20.3    การขายหุน้ใน Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 

 
ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563  Dusit Thani Philippines, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยทางออ้มแห่งหน่ึง ไดล้งนามในสัญญา
ซ้ือขายหุ้นเพื่อท่ีจะขายหุ้นท่ีลงทุนทั้ งหมดใน Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม
ทางออ้ม ใหก้บับุคคลภายนอก ในราคา 359,999,700 เปโซ หรือประมาณ 219.60 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
คู่สญัญาตกลงเล่ือนรายการซ้ือขายออกไป เป็นเหตุใหร้ายการซ้ือขายดงักล่าว ยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4) ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานท่ีต่างๆ และเพื่อใหก้ารควบคุมโรคทนัเวลาและจ ากดัการชุมนุมของ
ประชาชนในวงกวา้ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ไดมี้มติเร่ืองการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
และการจ่ายเงินปันผลไว ้โดยในกรณีท่ีไม่สามารถประชุมผูถื้อหุน้ในวนัและเวลาท่ีก าหนดได ้ใหเ้ล่ือนการประชุม
ดงักล่าวออกไป และให้ท าการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ทั้งน้ีเพื่อมิให้สิทธิในการ
รับเงินปันผลผูถื้อหุ้นได้รับผลกระทบจากการเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 27/2563 ดังนั้นเม่ือวนัท่ี                    
1 เมษายน 2563 บริษทัจึงด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 
1) เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 27/2563 ออกไปโดยไม่มีก าหนด และยกเลิกก าหนดวนัประชุมและวาระ

การประชุมท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิมในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 รวมถึงยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 เมษายน 2563 (Record Date) โดยการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 27/2563 ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

2) ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติั โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท คิดเป็น
เงิน 161.50 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 เมษายน 2563  

 
ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัให้บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย รับความช่วยเหลือทางการเงินในลกัษณะเป็นวงเงินกูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งสองรายตามสัดส่วน
การถือหุน้ เพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค เป็นวงเงินรวมทั้งส้ิน 400 ลา้นบาท เป็นวงเงินกูย้มืจาก
บริษทัจ านวน 240 ลา้นบาท และจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่อีกรายหน่ึงจ านวน 160 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
อตัราตลาด และมีก าหนดการเขา้ท ารายการภายในเดือนพฤษภาคม 2563  


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS-02
	NOTES

