
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

   งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดับ ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้

ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจ ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

ขา้พเจ้าได้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามข ้อกาํหนดเหล่านี  ขา้พเจ ้าเชือว่า

หลกัฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 
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เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

การด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนในงบการเงินรวม 

และการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  4, 11, 13, 14, 16 และ 25 

ความเสียงทมีีนัยสําคัญ วิธีการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษทัมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีมีนยัสําคญั

ในงบการเงินรวม และเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินให้

กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการทีมีนัยสําคญั

ในงบการเงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีจะได้รับจาก

สินทรัพย์เหล่านีขึนอยู่กับการประกอบธุรกิจให้ไดก้าํไร

อย่างเพียงพอในอนาคต ซึงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวของกลุ่มบริษทัและบริษทั ฝ่ายบริหาร

ได้ประเมินข้อบ่งชีของการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึง

ประเมินจากผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง 

และสอบทานมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยพิจารณาจาก

การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บใน

อนาคต การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวนัน

ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก และมีความไม่แน่นอนใน

ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 ดงันนั เรือง

ดงักล่าวจึงเป็นเรืองสําคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

วิธีการตรวจสอบในเรืองนีไดร้วมถึง 

 การทาํความเขา้ใจ กระบวนการประเมินขอ้บ่งชีของ

การดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของฝ่ายบริหาร 

 ทดสอบการคาํนวณในแบบจาํลองทีใช้ในการคิดลด

กระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 

 ประเมินขอ้สมมติหลกัทีใช้ในการประมาณมูลค่าทีได้

จากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ

ไดรั้บในอนาคต และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของ

ก ลุ่ม บริ ษัท  แ ผนกา รดํา เ นินงานแ ละข้อมูลของ

อุตสาหกรรม 

 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

 



 

3 

 

 

การซือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1, 6, 15 และ 16 

ความเสียงทมีีนัยสําคัญ วิธีการตรวจสอบ 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ซือธุรกิจในบริษัทย่อย 

 2 แห่ง ซึงประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารแ ละ

เครืองดืมในประเทศเวียดนาม และประกอบธุรกิจรับ

บริหารโรงแรมในประเทศจีน ส่งผลให้กลุ่มบริษทับนัทึก

ค่าความนิยมจาํนวน 70 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

อืนซึงเป็นความสัมพนัธ์กับลูกคา้จาํนวน 264 ลา้นบาท ใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองนีเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เนืองจากการซือธุรกิจดงักล่าวมีจาํนวนเงินทีมีสาระสําคญั

และการระบุและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ได้มา

และหนีสินที รับมาเป็นเรืองทีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมี

นยัสําคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 อ่านสัญญาซือขายธุรกิจ และรายงานการวิเคราะห์การ

รวมธุรกิจซึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทั ตลอดจนสอบถาม

ผูบ้ริหารเพือทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขที

สาํคญั  

 พิจารณาการระบุสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมา

รวมถึงสิงตอบแทนในการซือซึงจัดทาํโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ 

 ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ     

ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 ประเมินข้อสมมติหลัก วิธีการวัดมูลค่าทีใช้ในการ

ประเมินมูลค่าและทดสอบคาํนวณ 

 ใช้ผู ้เชียวชาญของเคพีเอ็มจีในการประเมินวิธีการ

ประเมินมูลค่าและค่าตัวแปรทางการเงินทีใช้ในการ

กาํหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 

 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 5 ซึงอธิบายเกียวกบั 

 

1) ผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

2) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

และแผนการจดัการของฝ่ายบริหารเกียวกบัเรืองดงักล่าว รวมถึงการนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัชีเรืองมาตรการผ่อน

ปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธันวาคม 2563 

 

ท้งันี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปเนืองจากเรืองนี  
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ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืน

ตามทีระบุขา้งต้นเมือจดัทาํแล้ว และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที

ได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  
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 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ

จากการสือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4795 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

22 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,420,460,745   2,600,474,778   129,101,364      92,499,839        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 34 152,538,652      932,784,816      -                         -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 8, 25, 34 653,419,030      1,387,340,468   272,709,064      238,419,418      

สินคา้คงเหลือ 60,803,740        69,277,200        9,604,748          12,053,458        

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                         -                         1,918,441,655   1,205,570,350   

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการอืน 15,018,550        15,077,000        -                         -                         

ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี -                         115,447,124      -                         115,107,746      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 225,901,070      167,550,390      75,861,583        84,400,433        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 9 9,465,500          -                         64,465,145        44,000,000        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,537,607,287 5,287,951,776 2,470,183,559 1,792,051,244

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 34 508,140,203      36,414,209        -                         -                         

ลูกหนีสญัญาเช่าเงินทุน 14, 25 -                         -                         3,091,497,976   -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,588,114,975   1,814,425,271   1,623,454,168   1,649,880,953   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                         -                         2,447,865,016   2,308,330,472   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 192,779,765      180,481,538      135,513,464      119,882,464      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 225,797,714      234,138,694      850,795,214      344,447,714      

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 174,806,185      174,806,185      144,571,625      144,571,625      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 4,848,964,448   3,474,626,873   966,811,265      688,988,700      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 13 550,332,751      -                         -                         -                         

ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -                         1,380,979,984   -                         1,376,092,216   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 9,437,281,353   -                         1,801,314,079   -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 6, 15 820,759,205      616,793,350      28,491,497        31,017,403        

ค่าความนิยม 6, 16 651,890,166      580,979,631      -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 92,743,710        74,911,061        -                         26,370,700        

เงินมดัจาํ 17 147,660,124      290,970,124      100,110,124      290,970,124      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 36.3 39,852,287        36,465,721        24,142,906        11,846,712        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 43,871,238        53,129,383        11,878,075        21,374,758        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,322,994,124 8,949,122,024 11,226,445,409 7,013,773,841

รวมสินทรัพย์ 21,860,601,411 14,237,073,800 13,696,628,968 8,805,825,085

(บาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 2,252,000,000     1,762,000,000   2,252,000,000   1,762,000,000   

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                          -                        1,601,000,000   315,000,000      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 19, 25 1,387,643,710     1,379,927,105   384,505,641      184,484,788      

เจา้หนีค่าซือธุรกิจทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 33,778,010          61,947,160        -                         -                        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 232,872,971        96,450,681        70,450,000        33,000,000        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14, 34 243,334,768        -                        58,160,388        -                        

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21, 34 999,279,000        -                        999,279,000      -                        

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ทีครบกาํหนดภายในหนึงปี 14, 25 25,433,333          25,433,333        -                         76,879,388        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 23,364,625          152,066,937      -                         -                        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 141,528,861        271,394,764      28,603,114        16,752,709        

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,339,235,278 3,749,219,980 5,393,998,143 2,388,116,885

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีค่าซือธุรกิจ 6 24,029,680          -                        -                         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 1,961,542,718     1,382,564,817   1,693,000,000   1,053,950,000   

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 508,331,667        219,335,000      -                         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 26,372,777          -                        -                         -                        

หนีสินตามสญัญาเช่า 14, 34 7,354,745,386     -                        3,432,070,311   -                        

หุน้กู้ 21, 34 -                          998,249,000      -                         998,249,000      

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 14, 25 482,675,874        508,109,209      -                         1,092,574,152   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 109,934,635        128,511,692      35,493,004        -                        

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 202,396,014        195,740,442      78,316,468        82,031,852        

เงินมดัจาํรับจากการใหสิ้ทธิในการเช่าอาคาร 25 1,367,657,196     984,760,000      -                         -                        

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 168,896,075        -                        -                         -                        

ภาระหนีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 6, 12 -                          103,402,553      -                         -                        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 10 154,910,435        62,683,011        7,351,493          463,368             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 12,361,492,457 4,583,355,724 5,246,231,276 3,227,268,372

รวมหนีสิน 17,700,727,735 8,332,575,704 10,640,229,419 5,615,385,257

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

หุน้ทุนซือคืน 23 (15,740,202)        (15,740,202)      -                     -                        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

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

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 23 18,365,540 18,365,540 16,950,268 16,950,268

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 24

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

กองทุนวทิยาลยัดุสิตธานี 463,085,902 415,272,373 -                         -                        

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 23 15,740,202 15,740,202 -                         -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 585,233,186 1,896,212,287 461,449,281 595,489,560

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (175,252,902) (182,335,091) -                         -                        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,469,431,726 4,725,515,109 3,056,399,549 3,190,439,828

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 690,441,950 1,178,982,987 -                         -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159,873,676 5,904,498,096 3,056,399,549 3,190,439,828   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,860,601,411 14,237,073,800 13,696,628,968 8,805,825,085

(บาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25, 26 2,272,093,469      4,192,697,700      366,114,952         689,538,758         

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 25 (1,473,602,925)    (2,715,360,890)    (261,528,089)       (435,408,405)       

ตน้ทุนบริการ - ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (664,818,826)       (372,008,828)       (147,447,222)       (71,439,794)         

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,138,421,751)    (3,087,369,718)    (408,975,311)       (506,848,199)       

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 133,671,718         1,105,327,982      (42,860,359)         182,690,559         

รายไดค้่าบริหารงาน 25 110,562,022         306,535,937         37,571,530           71,401,182           

ดอกเบียรับ 25 16,642,901           25,306,703           249,897,410         42,059,268           

เงินปันผลรับ 25 -                           17,399,730           248,349,608         262,229,246         

รับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหนา้ 14, 25 25,433,333           25,433,333           - 76,879,388           

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 25 231,363,600         - 296,620,000         -

กาํไรจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 11 23,220,196           - - -

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 108,825,160         - - -

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 8, 10, 34 139,327,500         243,751,850         202,497                259,443,086         

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 10, 34 126,542,388         463,953,342         - 6,266,700             

กาํไรจากการรวมธุรกิจแบบขนั 6 45,703,028           - - -

กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 25 4,601,357             582,145,723         4,694,804             896,041                

รายไดอื้น 25 155,298,774         263,754,907         169,005,034         225,033,742         

รวมรายได้ 26 987,520,259         1,928,281,525      1,006,340,883      944,208,653         

กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 1,121,191,977      3,033,609,507      963,480,524         1,126,899,212      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25, 27 (219,772,856)       (330,226,945)       (81,577,051)         (125,129,328)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25, 28 (1,404,320,035)    (1,666,768,753)    (752,628,235)       (927,248,203)       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (187,761,228)       (89,465,126)         (98,340,147)         (23,343,382)         

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พือคา้ 34 - (31,294,200) - -

รวมค่าใช้จ่าย (1,811,854,119)    (2,117,755,024)    (932,545,433)       (1,075,720,913)    

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (690,662,142)       915,854,483         30,935,091           51,178,299           

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (420,982,543)       (117,523,704)       (340,486,662)       (79,596,916)         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10, 12 60,586,001           (3,531,798)           -                           -                           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,051,058,684)    794,798,981         (309,551,571)       (28,418,617)         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 31 626,237                (189,280,107)       17,911,294           (21,199,545)         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,050,432,447)    605,518,874         (291,640,277)       (49,618,162)         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (1,011,135,027)    320,216,535         (291,640,277)       (49,618,162)         

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 (39,297,420)         285,302,339         -                           -                           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,050,432,447)    605,518,874         (291,640,277)       (49,618,162)         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 32

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (1.20)                    0.38                      (0.34)                    (0.06)                    

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี สาํหรับปีสินสุดวนัท ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,050,432,447)   605,518,874      (291,640,277)    (49,618,162)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (5,109,927)          (106,550,192)    -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (21,110,059)        -                        -                        -                        

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 31, 34 -                          (463,953,342)    -                        (7,849,200)        

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 31 -                          78,538,505        -                        1,569,840          

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (26,219,986)        (491,965,029)    -                        (6,279,360)        

รายการทีไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 31 (12,650,449)        39,523,798        -                        4,526,809          

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 31 3,795,135           (7,022,271)        -                        (905,362)           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,855,314)          32,501,527        -                        3,621,447          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (35,075,300)        (459,463,502)    -                        (2,657,913)        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,085,507,747)   146,055,372      (291,640,277)    (52,276,075)      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,011,846,393)   (97,768,924)      (291,640,277)    (52,276,075)      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (73,661,354)        243,824,296      -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,085,507,747)   146,055,372      (291,640,277)    (52,276,075)      

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลต่าง กาํไรขาดทุน

แลกเปลียน จากการวดั เบ็ดเสร็จอืน รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน กองทุน จากการ มูลค่า ของบริษทัร่วม องคป์ระกอบอืน ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ หุ้นทุน มูลค่าหุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสาํรอง วิทยาลยั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า เงินลงทุน ทีใชวิ้ธี ของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน สามญั ซือคืน ตามกฎหมาย ดุสิตธานี หุ้นทุนซือคืน จดัสรร งบการเงิน เผือขาย ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 850,000,000   (15,740,202)  1,643,000,000   18,365,540   85,000,000   440,256,988   15,740,202   1,666,583,822      (112,727,735)   380,303,414    -                    267,575,679 4,970,782,029 1,107,352,428   6,078,134,457       

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 33 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (143,698,791)        -                       -                       -                    -                       (143,698,791) (337,491,983)     (481,190,774)        

การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 11 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    -                            -                       -                       -                    -                       -                            5,802,407          5,802,407              

การซือธุรกิจ 6 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    -                            -                       -                       -                    -                       -                            155,696,634      155,696,634          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (143,698,791)        -                       -                       -                    -                       (143,698,791)        (175,992,942)     (319,691,733)        

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    320,216,535         -                       -                       -                    -                       320,216,535         285,302,339      605,518,874          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    31,925,311           (69,607,356)     (380,303,414)   -                    (449,910,770)   (417,985,459)        (41,478,043)       (459,463,502)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    352,141,846         (69,607,356)     (380,303,414)   -                    (449,910,770)   (97,768,924)          243,824,296      146,055,372          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 850,000,000   (15,740,202)  1,643,000,000   18,365,540   85,000,000   415,272,373   15,740,202   1,896,212,287      (182,335,091)   -                       -                    (182,335,091)   4,725,515,109      1,178,982,987   5,904,498,096       

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 850,000,000   (15,740,202)  1,643,000,000   18,365,540   85,000,000   415,272,373   15,740,202   1,896,212,287      (182,335,091)   -                       -                    (182,335,091)   4,725,515,109      1,178,982,987   5,904,498,096       

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 33 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (160,604,150)        -                       -                       -                    -                       (160,604,150)        (84,718,757)       (245,322,907)        

การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 11 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (83,960,914)          -                       -                       -                    -                       (83,960,914)          (62,366,974)       (146,327,888)        

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมเปลยีนแปลง -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    -                            -                       -                       -                    -                       -                            22,851,514        22,851,514            

การเพิมทุนของบริษทัยอ่ย 11 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    -                            -                       -                       -                    -                       -                            79,482,951        79,482,951            

การลดทุนของบริษทัยอ่ย 11 -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    -                            -                       -                       -                    -                       -                            (369,800,343)     (369,800,343)        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (244,565,064)        -                       -                       -                    -                       (244,565,064)        (414,551,609)     (659,116,673)        

โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไปกองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี 24 -                      -                    -                         -                    -                    47,813,529     -                    (47,485,455)          -                       -                       -                    -                       328,074                (328,074)            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ขาดทุน -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (1,011,135,027)     -                       -                       -                    -                       (1,011,135,027)     (39,297,420)       (1,050,432,447)     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (7,793,555)            28,192,248       -                       (21,110,059)  7,082,189        (711,366)               (34,363,934)       (35,075,300)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                    -                         -                    -                    -                      -                    (1,018,928,582)     28,192,248       -                       (21,110,059)  7,082,189        (1,011,846,393)     (73,661,354)       (1,085,507,747)     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 850,000,000   (15,740,202)  1,643,000,000   18,365,540   85,000,000   463,085,902   15,740,202   585,233,186         (154,142,843)   -                       (21,110,059)  (175,252,902)   3,469,431,726      690,441,950      4,159,873,676       

งบการเงินรวม

(บาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกิน ผลต่างจาก รวม

ทีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนหุ้นทุน ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การวดัมูลคา่ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั ซือคืน กฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 850,000,000  1,643,000,000  16,950,268  85,000,000 785,986,275 6,279,360 3,387,215,903

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่าย 33 -                       -                           -                          -                          (144,500,000)      -                          (144,500,000)       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                           -                          -                          (144,500,000)      -                          (144,500,000)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ขาดทุน -                       -                           -                          -                          (49,618,162)        -                          (49,618,162)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                           -                          -                          3,621,447           (6,279,360)          (2,657,913)           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                           -                          -                          (45,996,715)        (6,279,360)          (52,276,075)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 850,000,000     1,643,000,000     16,950,268         85,000,000         595,489,560       -                          3,190,439,828     

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 850,000,000     1,643,000,000     16,950,268         85,000,000         595,489,560       -                          3,190,439,828     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                           -                          -                          319,099,998 -                          319,099,998        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 850,000,000     1,643,000,000     16,950,268         85,000,000         914,589,558       -                          3,509,539,826     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่าย 33 - - - - (161,500,000)      - (161,500,000)       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                           -                          -                          (161,500,000)      -                          (161,500,000)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ขาดทุน - - - - (291,640,277)      - (291,640,277)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - - - - -                           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                           -                          -                          (291,640,277)      -                          (291,640,277)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 850,000,000     1,643,000,000     16,950,268         85,000,000         461,449,281       -                          3,056,399,549     

กาํไรสะสม

(บาท)

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (1,050,432,447)    605,518,874         (291,640,277)        (49,618,162)          

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้ 14 (25,433,333)         (25,433,333)         -                             (76,879,388)          

ดอกเบียรับ (16,642,901)         (25,306,703)         (249,897,410)        (42,059,268)          

เงินปันผลรับ -                            (17,399,730)         (248,349,608)        (262,229,246)        

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอืน (108,825,160)       -                            -                             -                             

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 52,274,729           (5,192,465)           80,106,206            (54,190)                  

ค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ ์ 13 385,763,409         392,558,584         119,819,600          86,843,680            

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 458,445,616         -                            117,800,231          -                             

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 65,515,970           68,915,370           8,167,538              7,939,496              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินได ้ถูกหกั ณ ทีจ่าย -                            11,667,677           -                             -                             

ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย -                            123,647,862         -                             98,956,919            

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุน้กู้ 21 1,030,000             1,030,000             1,030,000              1,030,000              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 22 8,556,202             76,045,597           850,179                 24,010,161            

ภาระหนีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้ 110,109,218         -                            -                             -                             

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 10, 12 (60,586,001)         3,531,798             -                             -                             

กาํไรจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 (4,601,357)           (582,145,723)       (4,694,804)            (896,041)               

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 10, 11 (139,327,500)       (243,751,850)       (202,497)               (259,443,086)        

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน (126,542,388)       (463,953,342)       -                             (6,266,700)            

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                            31,294,200           -                             -                             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 13 1,100,180             13,785,924           492,150                 12,227,173            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 -                            7,995,892             -                             7,995,892              

กาํไรจากการลดทุนบริษทัยอ่ย 11 (23,220,196)         -                            -                             -                             

กาํไรจากการรวมธุรกิจแบบขนั (45,703,028)         -                            -                             -                             

ตน้ทุนทางการเงิน 420,982,543         117,523,704         340,486,662          79,596,916            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (626,237)               189,280,107         (17,911,294)          21,199,545            

(98,162,681)         279,612,443         (143,943,324)        (357,646,299)        

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 630,327,795         164,353,147         (5,569,745)            215,746,688          

สินคา้คงเหลือ 7,939,551             4,593,119             2,448,710              (434,791)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (60,413,790)         (69,597,339)         8,538,850              (79,959,998)          

ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -                            49,857,034           -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,811,126             18,920,242           9,496,683              12,890,194            

(บาท)

งบกระแสเงินสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 400,853,432         184,001,889         187,862,784          (110,834,327)

หนีสินหมุนเวียนอนื 9,236,737             9,268,079             11,850,405            (6,986,189)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 85,790,624           17,620,691           6,888,125              (2,075,400)            

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (21,209,404)         (105,617,589)       (4,565,563)            (91,229,869)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 962,173,390         553,011,716         73,006,925            (420,529,991)        

จ่ายภาษีเงินได้ (233,408,033)       (102,912,252)       (12,295,193)          (25,795,184)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 728,765,357         450,099,464         60,711,732            (446,325,175)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 32,499,637           21,410,666           26,606,837            19,133,498            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 737,740,554         227,455,092         5,389,000              225,756,236          

เงินสดจ่ายเพือสินทรัพยท์างการเงินอืน (7,506,398)           (28,121)                 (4,867,500)            -                             

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                            -                            (874,871,305)        (783,400,000)        

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                            -                            162,000,000          203,357,250          

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 (99,953,694)         (49,053,837)         (506,347,500)        (254,602,941)        

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                            1,707,121             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการอืน -                            (15,077,000)         -                             -                             

เงินปันผลรับ -                            17,399,730           -                             411,450                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            208,423,531          209,822,636          

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10 39,926,077           51,995,160           39,926,077            51,995,160            

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ 12 (15,631,000)         (119,882,464)       (15,631,000)          (119,882,464)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 -                            245,284                -                             65,254,634            

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                            (645,743,911)       -                             (535,145,741)        

เงินสดจ่ายสุทธิเพอืซือบริษทัยอ่ย 6 (24,274,265)         (471,327,377)       -                             -                             

เงินสดจ่ายชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10, 11 -                            -                            (212,313,987)        (8,999,400)            

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

ในบริษทัยอ่ยทไีม่ไดม้ีผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 11 (146,327,888)       -                            -                             -                             

เงินสดรับจากการลดทุนบริษทัร่วม 10 16,961,640           9,219,000             16,961,640            9,219,000              

เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษทัยอ่ย 11 (431,909,100)       -                            -                             -                             

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,616,265           2,394,088,088      16,601,905            11,705,068            

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,597,324,688)    (1,183,772,942)    (384,909,200)        (300,552,856)        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (5,373,142)           (55,256,521)         (5,641,731)            (3,194,929)            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 99                         758,560                99                          -                             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (581,864,000)       -                            -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 (7,895,101)           -                            (4,500,000)            -                             

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ -                            (772,582,959)       -                             (748,883,060)        

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํ 17 (620,130,000)       (190,860,000)       (572,580,000)        (190,860,000)        

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิมทนุของบริษทัยอ่ย 79,482,951           -                            -                             -                             

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,614,962,053)    (779,306,431)       (2,105,753,134)     (2,148,866,459)     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 2,751,000,000      9,228,000,000      2,751,000,000       9,228,000,000       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 (2,261,000,000)    (7,633,000,000)    (2,261,000,000)     (7,633,000,000)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                            37,704,677           1,320,000,000       380,000,000          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 -                            (42,076,234)         (34,000,000)          (155,400,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 777,276,553         1,050,936,617      693,000,000          1,000,000,000       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 (61,876,362)         (317,196,300)       (16,500,000)          (21,750,000)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 288,996,667         146,000,000         -                             -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 10,397,113           -                            -                             -                             

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า 14 (521,867,113)       (542,276)               (71,202,840)          -                             

จ่ายดอกเบีย (97,300,832)         (114,042,136)       (138,154,233)        (71,139,220)          

จ่ายเงินปันผล (245,322,907)       (481,190,785)       (161,500,000)        (144,500,000)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 640,303,119         1,874,593,563      2,081,642,927       2,582,210,780       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (1,245,893,577)    1,545,386,596      36,601,525            (12,980,854)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,879,544           (57,243,910)         -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (1,180,014,033)    1,488,142,686      36,601,525            (12,980,854)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,600,474,778      1,112,332,092      92,499,839            105,480,693          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 ธันวาคม 7 1,420,460,745      2,600,474,778      129,101,364          92,499,839            

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าจดัหาสินทรัพย์ 72,589,333           28,799,023           4,192,516              10,996,574            

เจา้หนีค่าซือธุรกิจ 57,807,690           61,947,160           -                             -                             

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            775,379,265         -                             -                             

ดอกเบียรับจากลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน -                            -                            176,227,804          -                             

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6  การซือบริษทัยอ่ย 

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

9  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 

10  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

12  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

13  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14  สัญญาเช่า 

15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

16  ค่าความนิยม 

17  เงินมดัจาํ 

18  เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

19  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

20  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

21  หุ้นกู ้

22  ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

23  หุน้ทุนซือคืน 

24  สาํรอง 

25  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

26  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

27  ค่าใชจ่้ายในการขาย 

28  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

29  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

   



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

30  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

31  ภาษีเงินได ้

32  กาํไรต่อหุน้ 

33  เงินปันผล 

34  เครืองมือทางการเงิน 

35  การบริหารจดัการทุน 

36  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

37  หนีสินทีอาจเกิดขนึ 

38  เรืองอืน ๆ  

39  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

40  การจดัประเภทรายการใหม่ 

              



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจัดตงัขึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนเมษายน 2518 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตงัอยู่เลขที 319 อาคารจตัุรัส

จามจุรี ชนั 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ชนตัถแ์ละลูก จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 49.74) 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับจา้งบริหารโรงแรม การศึกษาและ 

อาหาร โดยรายละเอียดของบริษทัร่วม บริษทัย่อย และการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ

ปรับปรุงใหมน่นั มีผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที

เกียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผย

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ต่อ) 

 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทีอาจ

เกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ซึงคาด

วา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 

 

2.2 สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั 

 

2.3 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึน

จริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  

 

ขอ้มูลเกียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัทีสุดต่อ

จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี  

 

หมายเหตุขอ้  

4.12 และขอ้ 14 

สัญญาเช่า 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 

- กลุ่มบริษัทได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพย์ทีผู ้เป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่า/ผูเ้ช่าช่วงหรือไม่ 

หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

หมายเหตุขอ้ 6 การรวมธุรกิจ การพิจารณาว่าวนัใดเป็นวนัซือธุรกิจ และพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมกิจการทีซือมาหรือไม่ 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ต่อ) 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงมีความเสียง

อย่างมีนยัสําคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ต่อไปนี 

 

หมายเหตุขอ้ 4.12 การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมทีใชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

หมายเหตุขอ้ 16 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเกียวกบัการใชข้อ้สมมติทีสาํคญั 

ในการประมาณมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมูลค่าของประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเกียวกบั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 

หมายเหตุขอ้ 31 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคต 

ทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นครังแรก  

 

  งบการเงินรวม   

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ  

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี  กาํไรสะสม  กาํไรสะสม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - ตามทีรายงาน  1,896,212   595,490  

เพิมขึน (ลดลง) เนืองจาก     

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -   319,100 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  1,896,212        914,590   
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4.4 และ

ขอ้ 4.13 ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงิน

นนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ทงันีเมือกาํหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด 

หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ และเงินลงทุนทวัไปตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 

(TAS 105) 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบียรับและ

ดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียตาม

สัญญา 
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 

 

งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ  รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินอืน          

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 458,901  -  -  458,901  458,901 

- ตราสารทุนถือไวเ้พือคา้ 473,884  473,884  -  -  473,884 

- ตราสารทุนอนืทีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 33,804 

 

33,804 

 

- 

 

- 

 

33,804 

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

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการ

คาดการณ์เกียวกับการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ

เปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนันมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนอย่างไร และ

พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั ทงันี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ไม่มีผลกระทบต่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าทีเป็นสาระสาํคญั 
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

ข.    TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุวา่เป็นสัญญาเช่า

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดย

รับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

(1) ในฐานะผูเ้ช่า 

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบ

แทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่ม

บริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัได้เลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน 

 

(2) ในฐานะผูใ้ห้เช่า 

 

นโยบายการบญัชีทีกลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิในฐานะผูใ้ห้เช่าตาม TFRS 16 นนัไม่แตกต่างจากทีถือปฏิบติัตาม 

TAS 17 ยกเวน้การให้เช่าช่วงซึง TFRS 16 กาํหนดใหพิ้จารณาการจดัประเภทสัญญาใหเ้ช่าช่วงโดยอา้งอิงจาก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ทนสินทรัพยอ์า้งอิง และการปันส่วนสิงตอบแทนทีไดรั้บจากสัญญาออกเป็นส่วนทีเป็น

การเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่าตามมูลค่าของสัญญาเอกเทศ   
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินกบัสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพือพฒันาโครงการรูปแบบผสมเป็น

ระยะเวลา 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี) นับตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุสัญญา

ออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2627 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) ต่อมาบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วง

ทีดินดงักล่าวกับบริษัท วิมานสุริยา จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย (“ผูเ้ช่าช่วง”) โดยผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิใช้ทีดินเพือ

ก่อสร้างอาคารและสิงปลูกสร้างบนทีดินทีเช่า การเช่าช่วงนีมีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนัที 1 

กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2627 เดิมสัญญาให้เช่าช่วง

ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและรับรู้รายไดค้่าเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า บริษทัไดท้บทวนการจัดประเภทสัญญาให้เช่าช่วงใหม่และไดจ้ัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน 

ส่งผลใหมี้การรับรู้ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนเพิมขึน และรับรู้กาํไรสะสมสุทธิจากภาษ ีณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เป็นจาํนวนเงิน 319.10 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนเพิมขึน -  2,915,270 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 9,146,529  1,173,128 

ค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหนา้ลดลง (1,496,427)  (1,491,200) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ (7,650,102)  (3,367,776) 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ลดลง -  1,169,453 

หนีสินภาษเีงินไดร้อตดับญัชีเพิมขนึ -  (79,775) 

กาํไรสะสมเพิมขนึ -  (319,100) 
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 22,028,348  14,561,456 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน (2,274)  (1,316) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (1,828)  (120) 

สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าทีมี 

   ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลว่าจะไดใ้ชสิ้ทธิ 38,302  38,302 

 22,062,548  14,598,322 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพมิ  

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563   7,650,102  3,367,776 

หนสิีนตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 7,650,102  3,367,776 

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.23  5.76 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึงของส่วนงานธุรกิจโรงแรมและ          

รับจา้งบริหารโรงแรม ส่วนงานธุรกิจอาหาร และส่วนงานธุรกิจอืน 
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4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

4.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุม (ตามทีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก

โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัทีซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายตุิธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีได้มาและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ กาํไรจากการซือในราคาตาํกวา่มูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนีสินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระ

ให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทงันีสิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายตุิธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึน 

  

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม            

ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง

เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 
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ต้นทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

 

หากการบนัทึกบัญชีเมือเริมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานที                

การรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่า

ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนีสินเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั

มูลค่า เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ ซึง

ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ 

 

การซือแบบทยอยซือ  

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ กลุ่มบริษทัต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนทีกลุ่ม

บริษทัถืออยู่ในผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึน

ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจะถูก

จดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 

 

บริษัทย่อย    

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 

นบัแตว่นัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า

จากผูถู้กซือ 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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การสูญเสียการควบคุม  

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก 

รวมถึงส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของทีเกียวขอ้งกับบริษทัย่อยนัน   

กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขนึจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ

ร่วมคา้ 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้

เป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน

นนัมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนนั 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึง

รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

อืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทั

สูญเสียความมีอทิธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

  

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการทีถูกลงทุนนนั  ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าที

เมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 
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4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วดัมูลค่าด้วยราคา

ทุนหักค่าเผือการด้อยค่า 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงิน

ลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงัหมด 

 

4.3 เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงิน ซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
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ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัน  

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมทีเกิดขึน

จากการซือบริษทัยอ่ย แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในตา่งประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนนัออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง

ค่าทีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทงัหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกับ

หน่วยงานต่างประเทศนันต้องถูกจัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึงของกาํไรขาดทุนจากการ

จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน

สัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วม

คา้เพียงบางส่วนโดยทีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมทีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภท

ยอดสะสมบางส่วนทีเกียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนีหรือเจา้หนีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหนีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ

จาํหน่ายเงินลงทุนนนัออกไป 
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4.4 เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

(1) การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเมือเริมแรก  

 

ลูกหนีการคา้ ตราสารหนีทีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หนีการคา้รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออกตราสาร

เหล่านนั สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินอืน ๆ ทงัหมดรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็น

คู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจดัหา

เงินทีมีนัยสําคัญ หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้ทีไม่มี

องคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์าง

การเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินทีไดรั้บ

ผลกระทบทงัหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการจัด

ประเภท 
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สินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัตอ่ไปนี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอืรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

สินทรัพยท์างการเงินทงัหมดทีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินทีเขา้

ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากการ

กาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนัยสําคญัซึงอาจเกิดขึนซึงเมือเลือกแลว้ไม่สามารถ

ยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินทีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนืองจากเป็นวิธีทีดี

ทีสุดทีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลทีนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลทีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ

อย่างยิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเกียวกบัการรับดอกเบียรับตามสัญญา การดาํรงระดับอตัราดอกเบีย การจบัคู่

ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกับระยะเวลาของหนีสินทีเกียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกที

คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วธีิการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเสียงทีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินทีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสียง 

- ความถี ปริมาณและเวลาทีขายในงวดก่อน เหตุผลทีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
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สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 

“ดอกเบีย” หมายถึง สิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ที

คา้งชําระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงและความเสียงในการกูย้ืมโดยทวัไป และตน้ทุน (เช่น ความเสียง

ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขนัตน้  

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครืองมือทางการเงิน ซึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาทีสามารถเปลียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึงอาจทาํ

ให้ไม่เขา้เงือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนซึงเป็นเหตุใหมี้การเปลียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียตามสัญญา ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียผนัแปร และ 

- เงือนไขเมือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามทีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินทีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรและขาดทุน

สุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า รายได้ดอกเบีย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิด

จากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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หนีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือ

ขาดทุนทีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีทีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ไดค้งไว้

ซึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษัทเข้าทาํธุรกรรมซึงมีการโอนสินทรัพย์ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทงัหมดหรือเกือบทงัหมดในสินทรัพยที์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน

กรณีนี สินทรัพยที์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมทีสะทอ้น

เงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนที

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ 
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(4)  การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ           

ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะชาํระ

ดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอืน 

 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้ จัดประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ

แสดงในมูลค่ายตุิธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบ

กาํหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า

ยตุิธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการ

ทีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที

เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พอืคา้และหลกัทรัพยเ์ผอืขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัทีรายงาน 

 

การโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 

 

สําหรับการโอนเปลียนเงินลงทุนประเภทอืนไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือคา้ กิจการตอ้งใชมู้ลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีโอนใน

การบนัทึกบญัชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนันัน พร้อมทงักลบับญัชีทุกบญัชีที

เกียวขอ้งกบัเงินลงทุนทีโอนเปลียนในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

 

4.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็น

ส่วนหนึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

4.6 ลูกหนกีารค้าและลูกหนอีนื  

 

ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา 
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ลูกหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะ

สูญ) ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ 

หนีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน 

 

4.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอนืเพือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานทีและสภาพปัจจุบนั 

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

4.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพอืขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขายเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที

มูลค่าทีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นันต่อไป  สินทรัพยว์ดัมูลค่าด้วย

จาํนวนทีตาํกวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าที

เพิมขึนหรือทงัสองอย่าง ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือใหไ้ดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพอืใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจาก

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน 

 

4.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

 

ทีดิน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท์ีกิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจัดหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ ต้นทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ซึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัใหถื้อว่า ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดร้ับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ส่วนตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขนึเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี  

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5 - 10 ปี 

อาคารในทีเช่า ตามอายุสัญญาเช่า 

อาคาร 20 - 50 ปี 

ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า 5 - 20 ปี 

ค่าตกแต่งภายใน 5 - 20 ปี 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทีเช่า 3 - 20 ปี 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้ เครืองเงิน และผา้ต่าง ๆ 1 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตงั 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสิน

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมเกิดจากการซือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเริมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุ

ขอ้ 4.1 ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

สาํหรับเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชี

ของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

42 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน  ๆทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายกุารใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั  ค่าใชจ้่ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย  

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นัตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 10 - 15 ปี 

สัญญาวลิล่า 5 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 8.5 - 18 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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4.12 สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานันให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุหรือไม่ 

  

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม

บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที

เป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจ

ในสัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่าให้กบักลุ่มบริษทั เมือ

สินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ใน

กรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยที์เช่า ซึงกาํหนดตาม

เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง
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หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสิทธิ

เลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลา

บญัชีทีเกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนําอตัราดอกเบียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลง ค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงิน

ทีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซือ สิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัทีเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่ารายการ

หนึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตามสัญญา

ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  

 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน

ทงัหมดหรือเกือบทังหมดทีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไมมี่ สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั และ

พิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกั

เป็นสัญญาเช่าระยะสันทีกลุ่มบริษทัใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าทีได้รับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ

แสดงเป็นส่วนหนึงของรายการรับรู้รายไดจ้ากค่าเช่ารับล่วงหน้า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอด

อายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบียจากสัญญา

เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพือสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงทีในแต่ละงวดของกลุ่ม

บริษทัทีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดู

หมายเหตุขอ้ 4.13) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดรั้บประกนัทีประมาณการไว ้ซึงใชใ้นการคาํนวณเงิน

ลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสมาํเสมอ 
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นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563  

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น

ทีเช่านนัๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงิน

บนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่

จาํนวนใดจะตาํกว่า หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็น

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับ

ยอดคงเหลือของหนีสิน ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ทีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่า

เช่าทงัสินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตาม

ระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของรายไดค้่าเช่าทงัสิน

ตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน 

 

4.13 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอืน

และกิจการทีเกียวขอ้งกนั) เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและ

ลูกหนีตามสัญญาเช่า
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การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงิน

สดทีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนนัคาํนวณดงัต่อไปนี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที

คาดว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนทีคาด

วา่จะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทงัหมดทีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีตามสัญญาเช่า วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณ

การโดยใชต้ารางการตงัสํารอง ซึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัทีมีความ

เฉพาะเจาะจงกับลูกหนีนัน ๆ และการประเมินทงัข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์

สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนด้วยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการ

เพมิขนึอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดตินบัแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที

มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึตลอด

อายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุดตาม

สัญญาทีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเสียงดา้นเครดิตตาํเมือมีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ใน ‘ระดบัทีน่า

ลงทุน’ ซึงเป็นการจดัอนัดบัทีเขา้ใจในระดบัสากล  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกว่า 30 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดับความน่าเชือถือทีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคญั มีการดาํเนินงานที

ถดถอยอย่างมีนัยสําคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่าย

ชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน

การไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

การประเมินการเพิมขนึของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันนัมีการประเมินทงัแบบเป็นรายลูกหนีหรือแบบ

กลุ่ม ขนึอยูก่บัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั

กลุ่มเครืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสียงดา้นเครดิตทีคล้ายคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบั

ความน่าเชือถือ
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนมีการประเมินใหม่ ณ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน เพือสะท้อนการ

เปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินนับจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก การเพิมขึน

ของค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหัก

ออกจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัทีรายงานกลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือมากกว่าหนึง

เหตุการณ์ซึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 

สถานการณ์ทีเป็นขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การทีลูกหนีประสบปัญหาทาง

การเงินอย่างมีนัยสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปไดท้ีลูกหนีจะเขา้สู่การ

ลม้ละลาย เป็นตน้ 

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชัดเจนว่าสินทรัพยด์ังกล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนทีซือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงินนนั ๆ ซึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนใน

ภายหลงั และการเพมิขนึนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ  

 

4.14   การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุก

ปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิด

เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน

เวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

51 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน  

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อ

สินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่า

จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ย

ค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่า

ทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

มาก่อน  

 

4.15   หนีสินทีเกิดจากสัญญา 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ 

กลุ่มบริษัทได้รับชําระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้ก่อนที 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง 

 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ

จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ  

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและหกัดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์

โครงการ 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีได้รับ

อนุญาตเป็นประจาํ โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์

เกิดขึน ซึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีมีในรูปของการไดรั้บคืนใน

อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขนัตาํสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 

 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม           

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่าย   

ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้

รายการในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ

ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษทั รบัรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

4.17 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว  

ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั

ก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพอืใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงที

มีต่อหนีสิน  

 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที

กลุ่มบริษัทสามารถเขา้ถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสินสะท้อนผลกระทบของความเสียงทีไม่

สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที

เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง  
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หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ

สังเกตไดที้มีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยทีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย  

 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย

ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ

รายการดงักล่าวสินสุดลง 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

มูลค่ายตุิธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  

 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชนัของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

4.19 หุ้นทุนซือคืน 

 

เมือมีการซือคืนหุ้นทุน จาํนวนสิงตอบแทนทีจ่ายซือรวมถึงตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซือคืน

จะแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกนันีจากกาํไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซือ

คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้   

 

เมือมีการจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน จาํนวนเงินทีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพมิขึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน

ซือคืนด้วยจาํนวนต้นทุนของหุ้นทุนซือคืนทีจาํหน่ายซึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนัก และโอนจาํนวน

เดียวกนันีจากบญัชีสํารองหุ้นทุนซือคืนไปกาํไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืน (“ส่วนเกินทุน

หุ้นทุนซือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้  ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุน

ซือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากทีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืนหมดแลว้ 

 

4.20 รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาด

ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ

ส่วนลดตามปริมาณ  

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดท้ีรับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรบัคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 
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รายได้จากกิจการโรงแรม 

 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครืองดืม และรายไดค้่าบริการอืน บนัทึกเป็นรายไดเ้มือแขกเขา้

พกัในห้อง มีการขายอาหารและเครืองดืมและเมือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 

รายได้ค่าการศึกษาและจากการสอน 

 

รายไดค้่าการศึกษาและจากการสอน บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามระยะเวลาการสอน 

 

รายได้ค่านายหน้า 

 

สําหรับสัญญาทีกลุ่มบริษทัดาํเนินการจัดหาสินค้าหรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอาํนาจควบคุมในสินค้าหรือ

บริการดงักล่าวก่อนทีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนนัให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัดาํเนินการใน

ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้  

 

4.21 รายได้อนื 

 

รายไดอื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบียรับและอืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่ม

บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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4.22 ดอกเบีย 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบยีทีแท้จริง  

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราที

ใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทุีคาดการณ์ไวข้องเครืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียทีแท้จริงจะนํามาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขันต้นของ

สินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใช้

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีก

ต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุในงวดทีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึน  ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพอืขาย  
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4.23 ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผล

แตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการ

ทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที

เกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้อง

ชาํระ  กลุ่มบริษทัเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน

นีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกับการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 

ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู่ 

การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

59 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกัน สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัวคราวทีเกียวขอ้ง ดังนัน กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไมเ่พียงพอทีจะบนัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษจีะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

4.24 กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ทีซือคืน  

 

4.25 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล

หรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ

ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารตอ่บุคคลหรือกิจการนนั 
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4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ (ต่อ) 

 

4.26 รายงานทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึง

รายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ในช่วงตน้ปี  เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (Covid- )  ทาํให้ประเทศไทยและหลาย

ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตาม

สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสําคญักบัสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและลูกคา้ของกลุ่ม

บริษทั และพยายามอยา่งเตม็ทีในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้

 

โดยผูบ้ริหารไดต้ัดสินใจปิดการดาํเนินการโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์เป็นการชวัคราวตงัแต่วนัที 16 มีนาคม 

2563 ส่วนโรงแรมอืนๆ ในต่างประเทศทีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นเจา้ของนนั พิจารณาดาํเนินการตามสถานการณ์ 

กฎหมาย และคาํสังของหน่วยราชการในประเทศนนั นอกจากนี เมือวนัที 7 เมษายน 2563 ไดมี้การประกาศหยดุการ

ให้บริการธุรกิจโรงแรมทีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นเจา้ของในประเทศไทย เป็นการชวัคราวจาํนวน 7 แห่ง เพือจะ

จาํกดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึงสอดคลอ้งกบัการประกาศ

ของส่วนงานราชการไทยทีทยอยมีคาํสังให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการเป็นการชวัคราว ทงันี

ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์และดาํเนินการอยา่งต่อเนืองเพือแกปั้ญหาจากสถานการณ์ดงักล่าวเพือลดกระทบ

ต่อสินทรัพยแ์ละการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

 

เนืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยเริมคลีคลายในทางบวก รัฐบาลและหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงการกระตุน้การท่องเทียวในประเทศ

เพือฟืนฟูเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเทียว ในเดือนมิถุนายน 2563 ไดเ้ปิดให้บริการโรงแรมในประเทศไทยที

บริษัทและกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของเองจาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี พทัยา และ

โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาํริ กรุงเทพฯ ส่วนโรงแรมทีกลุ่มดุสิตธานีรับบริหารหรือเป็นแฟรนไชส์ ไดท้ยอยกลบัมา

เปิดใหบ้ริการอีกครังเริมตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

61 

5         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

ส่วนโรงแรมทีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของอีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 

ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ไดท้ยอยกลบัมาเปิดให้บริการอีกครังเริมตงัแต่เดือนสิงหาคม 2563 ส่วน

โรงแรมดุสิต ปรินเซส เชียงใหม่ ซึงมีฐานลูกคา้หลกัเป็นนักธุรกิจและนกัท่องเทียวตา่งชาตินนั กาํลงัอยู่ระหวา่งการ

เตรียมความพร้อมและรอดูสถานการณ์ใหช้ดัเจนอกีครัง   

 

ในขณะทีร้านอาหารบา้นดุสิตธานีกลบัมาเปิดใหบ้ริการอยา่งเต็มรูปแบบแลว้ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ทีผา่นมา  

 

ส่วนการดาํเนินการกับโรงแรมทีบริษทัและกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของในต่างประเทศ จะพิจารณาดาํเนินการตาม

สถานการณ์ กฎหมาย และคาํสังของหน่วยราชการในประเทศนนั  

 

ในปี 2563 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  เป็นอย่าง

มาก ส่งผลใหร้ายไดมี้จาํนวนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,050 ล้านบาท และ 291 ล้านบาท 

ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัใช้นโยบายบริหารจัดการทางการเงินและวิธีการเพือจดัการความเสียงเพือรักษาสภาพคล่อง 

โดยดาํเนินการทางดา้นการเงินอย่างระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด การลด

สัดส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายคงที เช่น การลดเงินเดือนระดบัผูบ้ริหาร การลดค่าใชจ้่ายทีปรึกษา และ ค่าใชจ่้าย

ในการจดัการทวัไป การเจรจาเลือนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากนี กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้างองคก์รใหต้อบรับ

รูปแบบของธุรกิจในอนาคต เพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดความซําซ้อนของงาน ตลอดจนลดต้นทุนและ

ค่าใชจ่้ายในระยะยาว นอกจากนี กลุ่มบริษทัยงัไดป้รับแผนการลงทุนโดยชะลอการลงทุนใหม่ๆ ออกไป และการลด

งบลงทุน (CAPEX) 

 

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทเชือมันว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถบริหารกระแสเงินสด เพือจ่ายชําระหนีสิน

หมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั ซึงรวมถึงการปรับพอร์ตทรัพยสิ์นและการลงทุนเพือ

รับรู้กาํไร (Asset Optimization) การออกและเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงินหุ้นกู้ทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 4,000 ลา้นบาทที

ได้รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นแล้ว เพือให้บริษัทสามารถเพิมสภาพคล่องทางการเงินเพือรองรับ

สถานการณ์ในปัจจุบนัและในระยะยาว นอกจากนี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินสดและวงเงินสินเชือเพียงพอสําหรับเป็น

เงินทุนหมุนเวียนและดาํเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสันประมาณ 1,573 ลา้นบาทและ 129 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีวงเงินสินเชือ

ทียงัไม่ไดเ้บิกใชป้ระมาณ 1,233 ลา้นบาทและ 1,088 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัไดรั้บการอนุมติัเงินกูโ้ครงการ

จากสถาบนัการเงินในวงเงินประมาณ 1,500 ลา้นบาทโดยมีวงเงินสินเชือทียงัไม่ไดใ้ชป้ระมาณ 725 ลา้นบาท  
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5         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษทัไดน้าํแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรน

ชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ซึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ มาถือปฏิบติั ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล             

ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ใน

อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่นําสถานการณ์ Covid-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีการด้อยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่นําขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 ทีอาจจะ

กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์

ไม่มีตวัตนทีมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไมท่ราบแน่นอน  

 

(ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัที              

31 ธันวาคม 2563 ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 มาเป็นขอ้มลูในการประมาณการความเพยีงพอของกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพอืใชใ้นการทบทวนมลูค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยงัคงดาํเนินอยู่ภายหลงัจากทีแนว

ปฏิบติัดงักล่าวไดสิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ในขณะนียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าการ

แพร่ระบาดจะสินสุดลงเมือใด  
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5         ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ต่อ) 

 

เนืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลียนแปลงได้ทุกเมือ ณ ขณะนีจึงไม่สามารถ

คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดทียงัคงดาํเนินอยู ่ทงันี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด

และดาํเนินการเพอืลดผลกระทบใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้

 

6 การซือบริษัทย่อย 
 

6.1  กลุ่มบริษัท The Caterers Co., Ltd. 

 

ในวนัที 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้มาซึงอาํนาจควบคุมในกลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. (เดิมชือ The 

Caterers Joint Stock Company) ซึงประกอบธุรกิจอาหารและเครืองดืมทีประเทศเวียดนาม โดยบริษทั เอบ็เพอร์คิวร์ 

เคเทอริง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั (กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 70) ซือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงใน

บริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทงัหมด 2.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ

ประมาณ 91.1 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้จาํนวน 0.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ

ประมาณ 28.6 ลา้นบาท) และจะจ่ายชาํระยอดคงเหลือจาํนวน 2.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 62.5 ลา้น

บาท) ตามงวดจ่ายชาํระทีระบุไวใ้นสัญญาซือขายหุ้นจนถึงปี 2565 โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าหุ้นทีจะชาํระคงเหลือ

ดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั  

 

ในระหวา่งงวดนบัตงัแต่วนัทีซือธุรกิจจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. มีรายไดร้วม

เป็นจาํนวนเงิน 120.3 ลา้นบาท และกาํไรเป็นจาํนวนเงิน 7.3 ลา้นบาท ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดม้ีการซือธุรกิจตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วม

เพิมขนึอีกจาํนวนเงิน 103.7 ลา้นบาท และขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เพิมขนึอีกจาํนวนเงิน 

20.0 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่า

การรวมธุรกิจทีเกิดขึนในระหว่างงวดนนัไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563  

 

กลุ่มบริษทัไดว่้าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือหามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาจากการซือ

ธุรกิจ อยา่งไรก็ตามการประเมินราคายงัไมเ่สร็จสมบูรณ์ ดงันนัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้ารวมถึงการ

ปันส่วนราคาซือเป็นมลูค่าประมาณการและอาจมีการปรับปรุง 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือมา 

ณ วนัทีซือ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซึงต้องไม่เกินกว่าหนึงปีนับจากวนัทีซือ ผู ้ซือต้องปรับ

ยอ้นหลังประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ ทงันี การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวขึนอยู่กบัผลของการปัน

ส่วนราคาซือ  
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6 การซือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ขอ้มูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาแต่

ละประเภททีสาํคญั มีดงันี  

 

สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา 
 

  มูลค่ายุติธรรม 

  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 26 

สินคา้คงเหลือ 1 

ค่าความนิยม 9 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  68 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  1 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (37) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (13) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (6) 

สินทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนีสินทีรับมาสุทธิ  68 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ  68 

ค่าความนิยม  20 

รวมสิงตอบแทนในการซือ  88 

- สิงตอบแทนในการซือทีชําระแล้ว  28 

- สิงตอบแทนในการซือทียังไม่ชําระ (บันทึกรวมอยู่ในบัญชีเจ้าหนีค่าซือธุรกิจ)  60 

   

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย  17 

เงินสดทีจ่าย  (28) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ  (11) 
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6 การซือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ค่าความนิยม  

 

ค่าความนิยมเกิดจากทกัษะของทีมงานของ The Caterers Co., Ltd. (เดิมชือ The Caterers Joint Stock Company)  ใน

การบริหารจดัการธุรกิจบริการอาหารและเครืองดืม ประกอบกบัความสัมพนัธ์ของบริษทัย่อยดงักล่าวต่อกลุ่มธุรกิจ

เป้าหมายซึงคาดวา่จะสาํเร็จจากการรวมบริษทัย่อยเขา้กบักลุ่มบริษทัในการขยายฐานธุรกิจอาหาร ทงันีไม่มีค่าความ

นิยมทีคาดวา่จะนาํมาหักเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีเงินได ้  

 

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

 

เมือวนัที 22 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้มาซึงอาํนาจควบคุมใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 

Ltd. ซึงประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมในประเทศจีน โดยบริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย

ของบริษทั ไดเ้พิมสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ผ่านการแปลงหนีเป็นทุนจาํนวน 131.6 

ลา้นบาท การเพมิทุนจาํนวน 39.1 ลา้นบาท และการปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นจาํนวน 13.5 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าการ

ลงทุนรวมทงัสิน 184.2 ลา้นบาท 

 

กาํไรทีรับรู้ซึงเป็นผลมาจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยู่ก่อนใน Dusit Fudu Hotel Management 

(Shanghai) Co., Ltd. คาํนวณไดด้งันี 

 

  (ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยู่ก่อน  46 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีถืออยู่ก่อน   - 

กําไรทรัีบรู้ซึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียทีถืออยู่ก่อน 46 
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6 การซือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การวดัมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียร้อยละ 45  ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ทีกลุ่มบริษทั

ถืออยูส่่งผลใหเ้กิดผลกาํไรจาํนวน 46 ลา้นบาท ซึงไดร้วมอยูใ่นกาํไรจากการรวมธุรกิจแบบขนัในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้   (ล้านบาท) 

เงินสด     53 

การแปลงหนีเป็นทุน   131 

ภาระหนีสินจากการลงทุนในการร่วมคา้   (110) 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยู่ก่อน   46 

รวมสิงตอบแทนในการซือ   120 

 

ในระหวา่งงวดนบัตงัแต่วนัทีซือธุรกิจจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., 

Ltd. มีรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงิน 6.6 ลา้นบาท และขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาท ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผล

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซือธุรกิจตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 จะมี

รายไดร้วมเพิมขึนอีกจาํนวนเงิน 21.8 ลา้นบาท และขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 เพิมขึนอีก

จาํนวนเงิน 18.6 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดย

ถือเสมือนวา่การรวมธุรกิจทีเกิดขึนในระหวา่งงวดนันไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563  
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6 การซือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในระหว่างปี 2563 การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมา และการปันส่วนราคาซือของ

การซือธุรกิจดงักล่าวไดเ้สร็จสินแลว้ ขอ้มูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับ

สินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั มีดงันี  

 

สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา 

 

  มูลค่ายุติธรรม 

  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 16 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  1 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  2 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  196 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (89) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (49) 

เงินกูย้ืมระยะยาว (16) 

สินทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนีสินทีรับมาสุทธิ 102 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (23) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ 79 

ค่าความนิยม 41 

รวมสิงตอบแทนในการซือ 120 

  

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย 40 

เงินสดทีจ่าย (53) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ (13) 
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6 การซือบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ค่าความนิยม  

 

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

ร่วมมือกนัซึงคาดว่าจะสําเร็จ จากการรวมบริษทัสู่ธุรกิจโรงแรมทีมีอยู่ของกลุ่มบริษทั ทงันีไม่มีค่าความนิยมทีคาด

วา่จะนาํมาหักเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  

 

ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซือ 

 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 3 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจจาํนวน 6.4 ลา้นบาท ที

เกียวขอ้งกบัค่าทีปรึกษากฎหมายและภาษี ค่าทีปรึกษาในการประเมินทางธุรกิจและทางการเงิน ตน้ทุนเหล่านีไดถู้ก

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทั 

 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินสดในมือ  25,479,957   9,425,095   1,086,256   2,423,056 

เงินฝากธนาคาร 1,373,235,057  2,541,092,184   128,015,108   90,076,783 

เงินลงทุนระยะสัน 

ทีมีสภาพคล่องสูง 

 

 21,745,731  

  

49,957,499 

  

 -   

  

- 

เงินสดและรายการเทียบเท่า        

เงินสดในงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกระแสเงินสด 

 

 

1,420,460,745 

  

 

2,600,474,778 

  

 

129,101,364 

  

 

92,499,839 
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8 ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (บาท) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 34 191,685,643 195,480,528  15,171,000  21,407,574 

ลูกหนีการคา้ - ค่าบริหารและ      

   ค่าบริการอืน ๆ  - สุทธิ 34  55,633,068  59,781,598  93,089,564  90,331,042 

ลูกหนีอืน - อืน ๆ   95,684,637  214,310,614   93,696,794   77,630,374 

หัก  ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

 

(35,431,805)  (8,740,519) (21,097,964)  (8,740,519) 

  307,571,543 460,832,221 180,859,394 180,628,471 

ลูกหนีอืน - บริษทั เวิลด์ อินเตอร์เทรด     

   คอร์ปอเรชนั จาํกดั   40,879,585 40,879,585 40,879,585 40,879,585 

หัก  ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

 

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

  - - - - 

      

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน (1)   200,929,265  775,379,265  -   - 

ดอกเบียคา้งรับ   4,867,272   22,990,518   81,969,677   34,973,301  

รายไดค้า้งรับ   321,520   2,851,051   972   98,929  

ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหนา้    56,467,615  42,562,531  9,879,021   22,703,461  

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าหอ้งพกั    79,567,476  78,123,622   -    -   

เงินมดัจาํ   3,688,704   3,969,694   -    -   

เงินประกนัขอคืน   5,635   631,566   -    15,256  

รวม  653,419,030 1,387,340,468   272,709,064  238,419,418  
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8 ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน (ต่อ) 

 
(1)   เมือวนัที 27 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายหุน้สามญัของบริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

จาํกดั (มหาชน) ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของลดลงจากเดิมร้อยละ 25.98 เหลือร้อยละ 6.38 โดยจาํหน่ายหุ้น

จาํนวน 204.05 ล้านหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 775.38 ล้านบาท โดยบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นงวดแรก

จาํนวน 100 ลา้นบาทและบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนตามสัดส่วนทีไดรั้บชาํระเงินแลว้จาํนวน 29.32 ลา้น

บาทในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี 2562 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้น

เพมิเติมอีกจาํนวน 474.45 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัจึงไดรั้บรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 139 ลา้นบาทในงบ

กาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี 2563 คงเหลือกาํไรรอการรับรู้จาํนวน 59 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงมีกาํหนดรับชาํระภายในเดือนเมษายน 2564 ตามเงือนไขทีระบุในสัญญาซือขายหุ้น

ฉบบัแกไ้ข 

 

9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทถืีอไว้เพือขาย 

 

บริษัท วิมานสุริยา จาํกัด 

 

ตามสัญญาซือขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั วิมานสุริยา จาํกัด บางส่วนจาํนวน 

550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึงภายในปี 2564 

ดงันนัเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายซึงมี

มูลค่าตามบญัชี 55 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกัด 

 

ตามสัญญาซือขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั บางส่วน

จาํนวน 94,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงภายในปี 

2564 ดงันนัเงินลงทุนดังกล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายใน

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกัด 

ดงักล่าว เป็นเงิน 259.58 ลา้นบาท 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 
 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ราคาทุน 

 

เงินปันผลรับสําหรับปี 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                     

ทรัสตเ์พอืการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าดุสิตธานี (1) 

ให้เช่าอสังหา 

ริมทรัพย ์

 

 

30.02  30.02  5,390,773,980 5,407,735,620 1,416,885,075 1,415,011,282 1,594,979,913 1,611,941,553 39,926,077 51,995,160 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี 

จาํกดั(2) 

ห้างสรรพสินคา้ 

ศูนยก์ารคา้ และ

โรงภาพยนตร์ 

 

 

22.00 

 

22.00 

 

172,000,000  172,000,000 - 

 

32,881,003 

 

28,374,555 

 

37,839,700 

 

-  - 

บริษทั พระราม 4 เดเวลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

ก่อสรา้งอาคาร

สาํนกังาน 

 

10.00 

 

10.00 

 

1,000,000  1,000,000 

 

- 

 

- 

 

99,700 

 

99,700 

 

-  - 

                    

บริษัทร่วมทางอ้อม          -           

บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์

โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน)(3) 

อุตสาหกรรม

การผลิต 

 

- 

 

6.38 

  

-  1,065,780,300 

 

- 

 

182,682,678 

 

- 

 

- 

 

-  - 

Dusit Hospitality Education 

Philippines Inc.  

 

การศึกษา 

 

35.54  35.54 PHP 900,000,000 PHP 900,000,000 171,229,900 183,850,308 - - - - 

รวม        1,588,114,975 1,814,425,271 1,623,454,168 1,649,880,953 39,926,077 51,995,160 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
(1) ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทรัสต์

ดงักล่าวของบริษทั เท่ากบั 914.30 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 1,367.19 ล้านบาท) ซึงจดัลาํดบัชนัการวดั

มูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาํดบัที 2 

 

เมือวนัที 25 มีนาคม 2563 บริษทัไดร้ับเงินจาํนวน 16.96 ลา้นบาท จากการลดทุนทีชาํระแลว้ของกองทรัสต ์

 
(2) ตามสัญญาซือขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 

บางส่วนจาํนวน 94,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน

แห่งหนึงภายในปี 2564 ดงันันเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็น

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกตดัรายการรายไดที้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวนเงิน 65.26 ลา้นบาท (หมายเหตุ

ขอ้ 25) ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแสดงเป็นหนีสินไม่หมุนเวียนอืนจาํนวนเงิน 41.97 ลา้นบาท 

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

 
(3) เมือวนัที 28 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัร่วมทางออ้ม เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน เนืองจากกลุ่มบริษทั

สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัจากการทีกลุ่มบริษทัไม่มีตวัแทนเป็นคณะกรรมการบริษทัของบริษทั

ร่วมดงักล่าว กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัทีเลิกใช้วิธีส่วนไดเ้สีย              

กบัมูลค่ายุติธรรม เป็นกาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจาํนวน 126.54 ลา้นบาท ในงบกาํไร

ขาดทุนรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนีใบหุ้นของบริษทัดังกล่าว จาํนวน 10,997,300 

หุน้ ไดมี้การปลดภาระหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัดงักล่าว 

 

บริษัทร่วมทงัหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซึงดําเนิน

ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (บาท) 

บริษัทร่วม   

ณ วนัที 1 มกราคม 1,814,425,271 1,980,201,943 

ขายเงินลงทุน - (548,048,034) 

ลงทุนเพิม - 644,336,619 

ลดทุนทีชาํระแลว้ (16,961,640) (9,219,000) 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 70,646,238 13,191,225 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (21,110,059) - 

รายไดเ้งินปันผล (39,926,077) (51,995,160) 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน - 273,688 

การตดักาํไรระหวา่งกนัทียงัไม่ไดรั้บรู้ (65,256,448) (214,316,010) 

โอน (153,702,310) - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,588,114,975 1,814,425,271 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอืนซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อ

สาธารณชน นอกจากทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีนาํมาจากงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่าง

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่านี 

 

 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ (ร้อยละ) 30.02  30.02 

รายได ้ 427  289 

    

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 238  209 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     27  (87) 

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 265  122 

ส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท 80  37 

 

สินทรัพยห์มุนเวียน 218  175 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 7,154  6,802 

หนีสินหมุนเวียน (34)  (88) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (1,981)  (1,488) 

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 5,357  5,401 

สินทรัพย์สุทธิส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท  1,608  1,621 

การตดักาํไรระหวา่งกนัทยีงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream (191)  (206) 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,417  1,415 

 

 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสําคญั จากจาํนวนเงินที

รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

 บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

   ทีไม่มีสาระสําคญั 171  399 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

  - ขาดทุนสาํหรับปี (16)  (24) 

  - ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (16)  (24) 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทีจดัตงั 2563  2562   2563  2562 2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                   

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตส์ี จาํกดั ลงทุน 

ในบริษทัอนื ไทย 99.99  99.99   800,000,000  800,000,000 799,999,300  799,999,300  168,799,916  204,799,897 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮเต็ล จาํกดั โรงแรม ไทย 99.88  99.88   10,000,000  10,000,000 9,988,000  9,988,000  -  - 

บริษทั เทวารัณย ์สปา จาํกดั (1) สถานสุขภาพ ไทย 99.99  99.99   8,000,000  8,000,000 7,999,930  7,999,930  -  - 

บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตส์ี จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงแรมและ

รับจา้งบริหาร

โรงแรม 

 

 

ไทย 

 

 

2.75  

 

 

2.75   

 

 

825,000,000  

 

 

825,000,000 

 

 

40,109,974  

 

 

40,109,974  

 

 

17,682,049  

 

 

1,022,741 

บริษทั ดุสิต เวิลด์วายด ์จาํกดั รับจา้งบริหาร ไทย 99.99  99.99   50,000,000  50,000,000 49,999,930  49,999,930  -  3,999,998 

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (2) โรงแรม ไทย 99.99  99.99   22,000,000  9,000,000 21,999,960  8,999,960  -  - 

Dusit USA Management Inc. 

 

รับจา้งบริหาร

โรงแรม 

สหรัฐ 

อเมริกา 

 

100.00  

 

100.00  USD 

 

40,000 USD 

 

40,000 

 

1,243,600  

 

1,243,600  

 

14,941,776  

 

- 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จาํกดั  ลงทุน 

ในบริษทัอนื ไทย 99.99  99.99   68,000,000  68,000,000 67,999,970  67,999,970  -  - 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทจีดัตงั 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จาํกดั 

 

ให้เช่าและ 

ให้เช่าช่วงทรพัยสิ์น 

 

ไทย 

 

99.99  

 

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

 

-  

 

- 

บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั (3) 

 

โรงแรม รีสอร์ท  

ห้องชุด ไทย 65.00  65.00   1,100,000,000  880,020,000 659,999,700  528,012,700  -  - 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตส์ี รีท จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสต์

เพอืการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99   10,000,000  10,000,000 9,999,700  9,999,700  6,999,790  - 

บริษทั อาศยั โฮลดิงส์ จาํกดั (4) 

 

ลงทุน 

ในบริษทัอนื ไทย 99.99  99.99   75,000,000  18,825,000 74,999,700  18,824,700  -  - 

บริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จาํกดั 

 

ลงทุน 

ในบริษทัอนื ไทย 99.99  99.99   713,000,000  713,000,000 712,999,700  712,999,700  -  - 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลติ ีเซอร์วิสเซส จาํกดั  ให้บริการ ไทย 99.97  99.97   1,000,000  1,000,000 999,700  999,700  -  - 

บริษทั เกรซมี จาํกดั งานบริการต่างๆ ไทย 99.99  99.99   3,000,000  3,000,000 2,999,700  2,999,700  -  - 

D&J Co., Ltd. (เดิมชือ Dusit Colours Co., Ltd.) รับจา้งบริหาร

โรงแรม ญปีุ่ น 100.00  100.00  JPY 10,000,000 JPY 10,000,000 2,976,580  2,926,292  -  - 

Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd.(5) รับจา้งบริหาร

โรงแรม ญปีุ่ น 100.00  -  JPY 500,000  - 151,987  -  -  - 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทจีดัตงั 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   

บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและรับจา้ง

บริหารโรงแรม 

 

ไทย 

 

84.04  

 

84.04   

 

825,000,000  

 

825,000,000 -  -  -  - 

Dusit Thani Philippines, Inc. โรงแรม ฟิลิปปินส์ 88.00  88.00  PHP 455,000,000 PHP 455,000,000 -  -  -  - 

DMS Property Investment Pvt. Ltd.(6) 

 

โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 

 

56.41  

 

56.41  USD 

 

200,000 USD 

 

38,500,000 -  -  -  - 

วิทยาลยัดุสิตธานี  การศึกษา ไทย 86.79  86.79   217,715,882  217,715,882 -  -  -  - 

LVM Holdings Pte. Ltd. ลงทุน 

ในบริษทัอนื สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 10,997  SGD 10,997  -  -  -  - 

Private Homes and Villas Pte. Ltd. 

 

ประกอบธุรกิจ

ทางการตลาด 

ดาํเนินการจองและ

บริหารจดัการวิลลา่ สิงคโปร์ 100.00  100.00  SGD 100,000 SGD 100,000 -  -  -  - 

PT. Elite Havens 

 

ทปีรึกษาดา้น 

การบริหาร 

 

อินโดนีเซีย 

 

100.00  

 

100.00  IDR 

 

2,536,500,000 IDR 

 

2,536,500,000 -  -  -  - 

Shanghai Yi-Nong Travel  

   Consultation Co., Ltd. 

บริการดา้น

การตลาด 

สาธารณรัฐ 

ประชาชน

จีน 

 

100.00  

 

100.00  CNY 

 

69,080 CNY 

 

69,080 

 

-  

 

-  -  - 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทีจดัตงั 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

PT Bali Home Manajemen ทปีรึกษาดา้นการ

บริหาร อินโดนีเซีย 100.00  100.00  IDR 2,500,000,000 IDR 2,500,000,000 -  -  -  - 

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

Marketing Villas Ltd. บริการดา้นการตลาด ฮ่องกง 100.00  100.00  USD 831,632 USD 831,632 -  -  -  - 

Elite Havens Ltd. บริการต่างๆ ฮ่องกง 100.00  100.00  HKD 10,000 HKD 10,000 -  -  -  - 

Niseko Gourmet Co., Ltd.  

 

การบริหารทรัพยสิ์น 

และการตลาด ญปีุ่ น 

 

100.00  

 

100.00  JPY 

 

5,000,000 JPY 

 

5,000,000 

 

-  

 

-  -  - 

Dusit Overseas Co., Ltd. รับจา้งบริหาร ฮ่องกง 99.99  99.99  HKD 33,000 HKD 33,000 -  -  -  - 

Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.  โรงแรม สาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 

 

99.99  

 

99.99  USD 10,000 USD 10,000 

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 

Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. (7) รับจา้งบริหาร สาธารณรฐั 

มลัดีฟส์ 

 

99.98  

 

99.98  USD 5,000 USD 5,000 

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 

บริษทั ดุสิต กูร์เมต ์จาํกดั  การตลาดและ 

การขายผลิตภณัฑที์

เกียวกบัอาหาร 

 

 

ไทย 92.52 

 

92.52 

  

30,000,000 

 

30,000,000 

 

 

         - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

บริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จาํกดั (8) ร้านอาหาร 

เพือสุขภาพ 

 

ไทย 

 

51.00 
 

 

51.00 
  

 

14,999,900 
 

 

10,000,000 

 

                - 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ ประเทศ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทจีดัตงั 2563  2562  2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดั (9) บริการอาหารและ

เครืองดืม ไทย 70.00  51.00   14,000,000  14,000,000 -  -  -  - 

Epicure Catering Indochina Co.,  Ltd. (9) บริการอาหารและ

เครืองดืม เวียดนาม 70.00  51.00  VND 

 

2,250,219,825 VND 

 

2,250,219,825 -  -  -  - 

Epicure Catering (Cambodia) Co., Ltd. (9) บริการอาหารและ

เครืองดืม 

 

กมัพูชา 70.00  

 

51.00  KHR 20,000,000 KHR 20,000,000 -  -  

 

-  

 

- 

The Caterers Co., Ltd. (เดิมชือ The Caterers  

Joint Stock Company) (10) 

บริการอาหารและ

เครืองดืม เวียดนาม 70.00  -  VND 1,119,730,000  - -  -  -  - 

School Foods Co., Ltd. (10) ผลิตและจาํหน่าย

อาหารและเครืองดืม เวียดนาม 70.00  -  VND 16,568,000,000  - -  -  -  - 

Quang Lap Production and Trading Co., Ltd. (10) ผลิตและจาํหน่าย

อาหารและเครืองดืม เวียดนาม 70.00  -  VND 1,500,000,000  - -  -  -  - 

S & D Sai Gon Food Distribution and 

Processing Trading Co., Ltd. (10) 

ผลิตและจาํหน่าย

อาหารและเครืองดืม เวียดนาม 70.00  -  VND 350,000,000  - -  -  -  - 

Dusit Fudu Hotel Management 

   (Shanghai) Co., Ltd.(11) 

รับจา้งบริหาร

โรงแรม 

สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 77.50  -  CNY 71,265,425  - -  -  -  - 

รวม          2,584,467,131  2,383,102,856  208,423,531  209,822,636 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           (136,602,115)  (74,772,384)     

สุทธ ิ          2,447,865,016  2,308,330,472     
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(1) เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เทวารัณย ์สปา จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดมี้มติ

พิเศษใหเ้ลิกบริษทั ซึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2563 

(2) เมือวนัที 9 เมษายน 2563 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไดมี้มติให้เพิมทุนจด

ทะเบียนอีก 1.3 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13 ลา้นบาท และบริษทัลงทุนเพิมทงัจาํนวน 

(3) เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2563 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็น

จาํนวนเงิน 219.98 ลา้นบาท ซึงบริษทัได้ชาํระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัแลว้ ทงันีตามสัญญาซือ

ขายหุ้น บริษทัจะจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วิมานสุริยา จาํกดั บางส่วนจาํนวน 550,000 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงภายในปี 2564 ดงันนัเงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภท

เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563   

(4) เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั อาศยั โฮลดิงส์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 75 คิดเป็น

จาํนวนเงิน 56.18 ลา้นบาท และบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
(5) เมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดล้งทุนใน Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. ร้อยละ 100 คิดเป็นจาํนวน

เงิน 500,000 เยน  
(6) เมือวนัที 12 มีนาคม 2563 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ได้มีการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิม

จาํนวน 38.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐ        

มลัดีฟส์ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้กาํไรจากการลดทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 23.22 ล้านบาท ในงบ

กาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

(7) เมือวนัที 15 กนัยายน 2562 บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จาํกดัซึงเป็นบริษทัย่อย ไดมี้การจัดตงั Dusit Worldwide 

Maldives Pvt. Ltd. ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์เพือรับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ และบริษทัย่อยไดช้าํระค่า

หุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
(8) เมือวนัที 22 มิถุนายน 2563 บริษทั ดุสิต เรียลฟู้ดส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อมไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนอีก 

5.00 ลา้นบาท และบริษทั ดุสิต ฟู้ดส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึงไดช้าํระเงินค่าหุน้ตามสัดส่วนการลงทุน

ในบริษทัยอ่ยทางออ้มนีแลว้ 
(9) เมือวันที 31 มกราคม 2563 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จ ํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึงได้ลงทุนเพิมในบริษัท  

เอบ็เพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดั อีกร้อยละ 19 คิดเป็นจาํนวนเงิน 146.33 ลา้นบาท 
(10) เมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มไดล้งทุนในกลุ่มบริษทั 

The Caterers Co., Ltd. (เดิมชือ The Caterers Joint Stock Company) ในอตัราร้อยละ 100 (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(11) เมือวนัที 22 ตุลาคม 2563 บริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดเ้พมิสัดส่วนการถือ

หุ้นใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. จากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 (ดูหมายเหตุ 

ขอ้ 6.2) 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนั จึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่ง ทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า

โดยกาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชโ้ดยวิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสด

ในอนาคต  

 

ขอ้สมมติทีสําคญัทีใช้ในการประมาณมูลค่าทีคาดจะได้รับคืน ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจากการประเมิน

แนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ

ภายใน 

 

 บริษัท ดุสิต  ไชน่า 

แคปปิตอล จํากัด 

 บริษัท ดุสิต  

เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด 

2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 13.0  12.3  7.5  5.5 

อตัราการเติบโต 12.0  24.6  3.3  3.3 

ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA 12.4*  16.3  3.5  3.5 

 

*  อตัราการเติบโตดงักล่าวเป็นอตัราโดยเฉลียภายหลงัการคาดการณ์วา่สถานการณ์ Covid-19 จะเริมกลบัสู่ปกติในปี 

2566 เป็นตน้ไป โดยไม่รวมอตัราการปรับตวัในช่วงปี 2564 ถึง 2565 ซึงฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่ผลการดาํเนินงาน

จะเริมค่อยๆ คลีคลายในทางบวกอยา่งต่อเนืองในช่วงดงักล่าว 

 

ในปี 2563 ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จาํกดั พบวา่

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ส่งผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น

จาํนวนเงิน 61.83 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลเกียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัททีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี

สาระสําคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 31 ธันวาคม 2563 

 

บริษัท ดุสิต

ไทยพร็อพ

เพอร์ตีส์ จํากัด 

(มหาชน) 

 

วิทยาลัย 

ดุสิตธานี  

บริษัท 

วิมานสุริยา 

จํากัด  

บริษัทย่อย

อืนทีไม่มี

สาระสําคัญ  รวม  

 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที 

   ไม่มีอาํนาจควบคุม 13.21 

 

13.21  35.00      

           

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,059  1,435  825      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 762  651  3,049      

หนีสินหมุนเวยีน (58)  (967)  (1,734)      

หนีสินไม่หมุนเวียน (493)  (12)  (1,133)      

สินทรัพย์สุทธิ 1,270  1,107  1,007      

มูลค่าตามบญัชีของส่วน 

   ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุม 168 

 

146  352  24  690  
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 31 ธันวาคม 2563 

 

บริษัท ดุสิต

ไทยพร็อพ

เพอร์ตีส์ จํากดั 

(มหาชน) 

 

วิทยาลัย 

ดุสิตธานี  

บริษัท 

วิมานสุริยา 

จํากัด  

บริษัทย่อย

อืนทีไม่มี

สาระสําคัญ  รวม 

 (ล้านบาท) 

รายได ้ 176  398  -     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (17)  32  (41)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -  -  -     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (17)  32  (41)     

กาํไร (ขาดทุน) ทีแบ่งใหก้บัส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2) 

 

4  (14)  (27)  (39) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีแบ่ง 

   ใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุม - 

 

-  -  (34)  (34) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (31) 70  419     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 853 (54)  (1,358)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจควบคุม 85 ลา้นบาท) (953) -  910     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพมิขึน สุทธิ (131)  16  (29) 
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 31 ธันวาคม 2562 

 

บริษัท เอ็บ

เพอคิวร์  

เคเทอริง 

จํากดั 

 DMS 

Property 

Investment 

Pvt. Ltd.  

บริษัท 

วิมานสุริยา 

จํากดั  

บริษัทย่อย

อืนทีไม่มี

สาระสําคัญ  รวม  

 (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที 

   ไม่มีอาํนาจควบคุม 49.00 

 

43.59  

 

35.00      

           

สินทรัพยห์มุนเวียน 132  1,396  253      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 357  -  2,089      

หนีสินหมุนเวยีน (55)  (201)  (1,076)      

หนีสินไม่หมุนเวียน (74)  -  (438)      

สินทรัพย์สุทธิ 360  1,195  828      

มูลค่าตามบญัชีของส่วน 

   ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุม 176 

 

520  290  193  1,179  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

 31 ธันวาคม 2562 

 

บริษัท  

เอ็บเพอคิวร์  

เคเทอริง  

จํากดั 

 DMS 

Property 

Investment 

Pvt. Ltd.  

บริษัท 

วิมานสุริยา 

จํากัด  

บริษัทย่อย

อืนทีไม่มี

สาระสําคัญ  รวม 

 (ล้านบาท) 

รายได ้ 419  552  1     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 60  448  (26)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -  (82)  -     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 60  366  (26)     

กาํไร (ขาดทุน) ทีแบ่งใหก้บัส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 29 

 

159  (9)  106  285 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนทีแบ่ง 

   ใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุม - 

 

(41)  -  -  (41) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน               72 1,031  63     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (23) 1,494                 (528)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจควบคุม 309 ลา้นบาท) 

 

             (19) 

 

(1,166)  

 

361     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพมิขึนสุทธิ 

 

30 

  

1,359 
 

 

(104) 
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12 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

       งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 
ลกัษณะ 

 

ประเทศ  

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

  

ราคาทุน 
 

 

เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 ธุรกิจ ทีจดัตงั 2563  2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (บาท) 

กิจการร่วมค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 

บริษทั เลอ กอร์ดอง  

เบลอ ดุสิต จาํกดั 

สอนการประกอบ

อาหาร ไทย 49.99  49.99   40,000,000  40,000,000  64,033,790 62,469,066  -  -  -  - 

Dusit Fudu Hotel 

Management 

(Shanghai) Co., Ltd. (1) 

รับจา้งบริหาร

โรงแรม  

สาธารณรัฐ

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

บริษทั ดิ ออริจิน ดุสิต  

จาํกดั(2) 

ก่อสร้างและพฒันา

คอนโดมิเนียม ไทย 49.00  49.00   205,160,000  173,260,000  

 

128,745,975 

 

118,012,472  135,513,464  119,882,464  -  - 

รวม            192,779,765 180,481,538    135,513,464    119,882,464  -  - 
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12 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(1)         เมือวนัที 22 ตุลาคม 2563 บริษทั ดุสิตไชน่า แคปปิตอล จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดเ้พมิสัดส่วนการถือ

หุน้ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. จากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 (ดูหมายเหตุขอ้ 

6.2) ดงันนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนดงักล่าวจึงแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
(2)        ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทั ดิ ออริจิน ดุสิต จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 31,900,000 หุน้ อีก

ร้อยละ 10 ในเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาและตดัสินใจลงทุนเพิมในการร่วมคา้นีตาม

สัดส่วนการลงทุนเดิม และบนัทึกเป็นเจา้หนีอืน จาํนวน 15.63 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปีสินสุดวนัที  ธันวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (บาท) 

การร่วมค้า    

ณ วนัที 1 มกราคม 180,481,538  63,084,973 

ลงทุนเพิม 15,631,000  121,289,755 

ขายเงินลงทุน -  (264,913) 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิของเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,060,237)  (16,723,023) 

การจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ -  (2,409,544) 

โอนภาระหนีสินจากการร่วมคา้ 6,727,464  15,504,290 

ณ วันที 31 ธันวาคม 192,779,765  180,481,538 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนั จึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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12 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ทีนาํมาจากงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี และแสดงการกระทบยอดรายการระหว่าง

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่านี 

 

 บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ 

ดุสิต จํากดั 

 บริษัท ดิ ออริจิน ดุสิต 

จํากัด 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ (ร้อยละ) 49.99  49.99  49.00  49.00 

รายได ้ 211  231  14  - 

        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (ก) 4  2  (10)  (4) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 4  2  (10)  (4) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท 

 

2 

  

1 

  

(5) 

  

(2) 

 

สินทรัพยห์มุนเวียน (ข) 93  42  320  305 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 230  234  34  32 

หนีสินหมุนเวียน (127)  (113)  (60)  (65) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (51)  (34)  (113)  (113) 

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 145  129  181  159 

สินทรัพย์สุทธิส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท 73  64  89  78 

        

หมายเหตุ         

ก. รวมรายการต่อไปนี        

- ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31  25  10  2 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89  35  24  52 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท ี 

1 มกราคม 2562 

 

เพิมขึน  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกนั 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากอตัราแลกเปลยีน 

จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2562 
 (บาท) 

ราคาทุน              

ทีดิน 594,251,851 113,447,885 - - - - - 707,699,736 

ส่วนปรับปรุงทดิีน 6,782,235 - - - -  -  (47,011) 6,735,224 

อาคาร 982,983,502 1,183,396 - (667,658) -  1,621,758 11,303 985,132,301 

อาคารในทเีช่า 3,895,878,536 19,365,958 - (1,905,665,955) (7,566,412) 18,041,078 (133,652,782) 1,886,400,423 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ ์ 917,682,150 62,140,470 4,028,846 (39,136,522) (30,771,725) 24,565,256 (22,746,880) 915,761,595 

  เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทเีช่า 1,774,676,441 117,801,908 - (628,349,187) (339,954,794) 57,243,491 (17,000,491) 964,417,368 

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

ค่าตกแต่งภายในในทเีช่า 1,644,988,078 13,636,283 - (120,479,741) (724,436,786) 49,030,503 -  862,738,337 

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

เครืองถว้ยชาม  เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 162,111,186 39,323,184 90,735,648 (23,558,817) (15,091,418) 422,598 (6,717,136) 247,225,245 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสรา้ง 494,144,866 795,744,636 4,034,891 (1,489,884) -  (162,507,337) (380,674) 1,129,546,498 

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

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที  

1 มกราคม 2562                                                                                                                             

 

 

เพมิขึน  

 

สินทรัพยท์ี

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกัน 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากอตัราแลกเปลยีน 

จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2562 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม                

ส่วนปรับปรุงทีดิน (6,593,845)  (25,238)  -  -  -  -  40,059  (6,579,024) 

อาคาร (589,175,625)  (24,071,153)  -  667,658  -  -  (9,414)  (612,588,534) 

อาคารในทีเช่า (1,844,944,915)  (78,153,010)  -  535,166,757  7,117,972  -  8,531,984  (1,372,281,212) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ ์ (737,480,302)  (118,260,871)  (3,382,948)  38,532,058  30,529,257  -  18,199,773  (771,863,033) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทเีช่า (1,522,550,468)  (73,599,902)  -  508,855,363  333,753,981  (501,560)  11,998,797  (742,043,789) 

ค่าตกแต่งภายใน (249,563,534)  (24,112,011)  (1,147,535)  1,729,298  -  -  -  (273,093,782) 

ค่าตกแต่งภายในในทีเชา่ (1,335,963,243)  (40,979,402)  -  124,210,954  720,935,966  -  -  (531,795,725) 

ยานพาหนะ (57,917,551)  (5,595,717)  (2,763,462)  20,302,098  -  -  888,444  (45,086,188) 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้ 

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 

(120,040,555) 

  

(27,761,280) 

  

(51,154,196) 
 

 

19,867,580 
 

 

11,698,035 
 

 

501,560 
 

 

2,475,251 
 

 

(164,413,605) 

รวม (6,464,230,038)  (392,558,584)  (58,448,141)  1,249,331,766  1,104,035,211  -  42,124,894  (4,519,744,892) 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ ์ 4,374,214,403  777,316,578  46,741,071  (1,496,376,092)  (13,785,924)  -  (139,466,213)  3,548,643,823 

หัก ค่าเผอืการดอ้ยค่า (74,016,950)  -  -  -  -  -  -  (74,016,950) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 4,300,197,453  777,316,578  46,741,071  (1,496,376,092)  (13,785,924)  -  (139,466,213)  3,474,626,873 

                

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี               392,558,584 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท ี 

1 มกราคม 2563 

 

เพิมขึน  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกนั 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากอตัราแลกเปลยีน 

จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2563 
 (บาท) 

ราคาทุน              

ทีดิน 707,699,736  -    -     -     -     -     -     707,699,736  

ส่วนปรับปรุงทดิีน 6,735,224  -    -     -     -     -     62,615   6,797,839  

อาคาร 985,132,301  -  -     -     -     -     (8,003)   985,124,298  

อาคารในทเีช่า 1,886,400,423  2,349,757   -     -     -     898,862   49,678,142   1,939,327,184  

เครืองตกแต่งและอุปกรณ ์ 915,761,595  50,077,239   2,013,286  (31,477,125)  (285,074)  18,881,324   30,517,626   985,488,871  

  เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทเีช่า 964,417,368  11,434,388   -     (577,274,828)  -     432,902,934   -     831,479,862  

ค่าตกแต่งภายใน 309,628,304  -    -     -     -     640,000   -     310,268,304  

ค่าตกแต่งภายในในทเีช่า 862,738,337  3,604,808   -     (38,906,543)  -     160,124,836   -     987,561,438  

ยานพาหนะ 53,103,684  7,728,232   5,017,704   (3,095,904)  -    -    186,528   62,940,244  

เครืองถว้ยชาม  เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 247,225,245 16,000,928  -    (9,065,937)    (7,006,799)     3,894,871      2,856,508    253,904,816    

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสรา้ง 1,129,546,498  1,653,013,919   -     - - (344,485,540)  349,518   2,438,424,395 

รวม 8,068,388,715 1,744,209,271 7,030,990 (659,820,337) (7,291,873) 272,857,287 83,642,934 9,509,016,987 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที  

1 มกราคม 2563                                                                                                                             

 

 

เพมิขึน  

 

สินทรัพยท์ี

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกัน 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากอตัราแลกเปลยีน 

จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2563 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม                

ส่วนปรับปรุงทีดิน (6,579,024)   (26,709)   -     -      -    -      (54,009)   (6,659,742) 

อาคาร (612,588,534)   (40,451,182)   -     -      -    -      -     (653,039,716) 

อาคารในทีเช่า (1,372,281,212)   (74,447,492)   -     -      84,543    -      (29,875,866)   (1,476,520,027) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ ์ (771,863,033)   (103,040,059)   (1,557,872)   31,638,900    285,074    -      (24,505,240)   (869,042,230) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทเีช่า (742,043,789)   (64,168,979)   -     566,159,645    (3,233,699)   (256,682,506)   -     (499,969,328) 

ค่าตกแต่งภายใน (273,093,782)   (20,261,318)   -     -      -     -      -     (293,355,100) 

ค่าตกแต่งภายในในทีเชา่ (531,795,725)   (46,534,594)   -     38,906,282    3,243,682    (15,543,662)   -     (551,724,017) 

ยานพาหนะ (45,086,188)   (7,513,860)   (2,874,462)   3,162,168    -   -      (125,874)   (52,438,216) 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้ 

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 

(164,413,605) 

  

 (29,319,216) 

  

 -   

  

 7,938,434  

  

 5,812,093  

  

 (631,119) 

  

 (2,673,800) 

  

 (183,287,213) 

รวม (4,519,744,892)   (385,763,409)   (4,432,334)   647,805,429    6,191,693    (272,857,287)   (57,234,789)   (4,586,035,589) 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ ์ 3,548,643,823  1,358,445,862   2,598,656   (12,014,908)   (1,100,180)   -   26,408,145    4,922,981,398  

หัก ค่าเผอืการดอ้ยค่า (74,016,950)  -  -  -  -  -  -   (74,016,950) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,474,626,873   1,358,445,862   2,598,656   (12,014,908)   (1,100,180)   -   26,408,145   4,848,964,448  

                

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี               385,763,409 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2562  

 

เพมิขนึ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกนั  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 

 (บาท) 

ราคาทุน            

ทีดิน 180,054,500  - - - - 180,054,500 

อาคารในทีเช่า 359,401,173  - (602,050) (7,566,412) - 351,232,711 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทีเช่า 1,263,588,424  83,045,177 (241,296,755) (339,954,794) 57,738,910 823,120,962 

ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า 1,469,832,337 17,565,234 (124,265,586) (724,436,786) 49,426,550 688,121,749 

ยานพาหนะ 22,799,733  - - - - 22,799,733 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 

40,194,200  

 

5,107,226 

 

(10,096,026) 

 

(5,628,330) 

 

422,598 

 

29,999,668 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 42,186,563  205,831,793 - - (107,588,058) 140,430,298 

รวม 3,378,056,930  311,549,430 (376,260,417) (1,077,586,322) - 2,235,759,621 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2562  

 

เพมิขนึ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกนั  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2562 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม            

อาคารในทีเช่า (353,747,295)  (823,572)  504,951  6,756,661  -  (347,309,255) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทีเช่า (1,193,464,045)  (39,982,061)  232,591,140  332,991,402  (501,560)  (668,365,124) 

ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า (1,294,861,489)  (40,750,821)  124,210,954  720,935,966  -  (490,465,390) 

ยานพาหนะ (20,724,888)  (625,100)  -  -  -  (21,349,988) 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 

(27,940,067) 

  

(4,662,126) 
 

 

8,144,349 
 

 

4,675,120 
 

 

501,560 
 

 

(19,281,164) 

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

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

            

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี           86,843,680 

            



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563  

 

เพมิขนึ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรพัย ์

โอนระหว่างกนั  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

 (บาท) 

ราคาทุน            

ทีดิน 180,054,500  -     -     -     -     180,054,500  

อาคารในทีเช่า 351,232,711  -     -     -     -     351,232,711  

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทีเช่า 823,120,962  11,415,619   (576,883,891)  -     432,902,934   690,555,624  

ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า 688,121,749  3,604,808   (38,906,543)  -     160,124,836   812,944,850  

ยานพาหนะ 22,799,733  -     -  -     -     22,799,733  

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 29,999,668 

 

 337,042  

  

(4,875,536) 

  

(3,661,651) 

 

 3,894,871  

 

 25,694,394  

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 140,430,298  394,684,567  -  -  (355,133,732)  179,981,133  

รวม 2,235,759,621  410,042,036   (620,665,970)  (3,661,651)  241,788,909   2,263,262,945  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563  

 

เพมิขนึ  

 

จาํหน่าย  

ตดัจาํหน่าย 

ออกจากบญัชี  

สินทรัพย ์

โอนระหว่างกนั  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2563 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม            

อาคารในทีเช่า (347,309,255)   (501,000)   -    -   -     (347,810,255) 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์ในทีเช่า (668,365,124)   (57,075,564)   565,834,031   -   (256,682,506)   (416,289,163) 

ค่าตกแต่งภายในในทีเช่า (490,465,390)   (57,751,434)   38,906,282    -     15,524,716    (493,785,826) 

ยานพาหนะ (21,349,988)   (593,792)   -     -     -     (21,943,780) 

เครืองถว้ยชาม เครืองแกว้  

   เครืองเงินและผา้ต่าง ๆ 

 

(19,281,164) 

 

(3,897,810) 

 

4,017,936 

 

3,169,501 

 

(631,119) 

 

(16,622,656) 

รวม (1,546,770,921)   (119,819,600)   608,758,249    3,169,501    (241,788,909)   (1,296,451,680) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 688,988,700   290,222,436    (11,907,721)  (492,150)   -    966,811,265  

            

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี           119,819,600 

            

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในทีเช่าของโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ซึงมีมูลค่า

สุทธิทางบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 3.51 ลา้นบาท และ 4.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถึงแมว้า่จะยงั

ไม่มีการโอนกรรมสิทธิของอาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา มาเป็นของบริษทัก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัมีความเห็น

ตามขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายว่า บริษทัมีสิทธิใชอ้าคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา ในการดาํเนินกิจการ เนืองจากอาคาร

ดงักล่าวตงัอยูใ่นทีดิน ซึงบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า และเมือวนัที 21 มกราคม 2545 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนโอนสิทธิการ

เช่าทีดิน ต่อสํานักงานทีดินพทัยาแลว้ นอกจากนัน บริษทัไดค้รอบครองโดยสงบ และเปิดเผยโดยมีเจตนาเป็นเจา้ของ

มาเกินกว่า 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1382  

 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด (มหาชน)  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ของบริษทั ดุสิต ไทยพร็อพ    

เพอร์ตีส์ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อย มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํนวน 265.19 ล้านบาท และ 275.91 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ไดจ้ดจาํนองเพอืเป็นประกนัภาระผูกพนัในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าทีดินและอาคารกบัทรัสตเ์พอืการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึงเป็นบริษทัร่วมในจาํนวน 1,300 ลา้นบาท  

 

DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

 

เมือวนัที 25 กนัยายน 2562 DMS Property Investment Pvt. Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดโ้อนกรรมสิทธิในอาคาร

และสิงปลูกสร้างเป็นจาํนวนเงิน 1,476.07 ล้านบาท และสิทธิการเช่าทีดินเป็นจํานวนเงิน 49.86 ล้านบาท รวมถึง

ทรัพยสิ์นอืนๆทีเกียวขอ้งกบัโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ให้กบั Dusit Maldives Investment Private Limited ตาม

โครงการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ และบนัทึกกาํไรจากรายการดงักล่าวจาํนวน 587.76 ลา้น

บาท (สุทธิจากการตดัรายการระหวา่งกนั) ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
 

บริษัท วิมานสุริยา จํากัด 

 

เมือวนัที 16 เมษายน 2563 บริษทั วิมานสุริยา จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยมีมูลค่างานรวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 2,105.17 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระ

เงินล่วงหนา้ก่อนการดาํเนินงานในอตัราไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่างานเป็นจาํนวนเงิน 631.55 ลา้นบาท ตามเงือนไขที

ระบุในสัญญา ทงันีบริษทัย่อยจะหักเงินล่วงหน้าดงักล่าวคืนในอตัราร้อยละ 30 ของมูลค่างานทีทาํไดใ้นแต่ละงวดจน

ครบจาํนวนเงินล่วงหนา้ทีไดจ่้ายไป โดยการก่อสร้างคาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

99 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 

อาคารและอุปกรณ์ซึงคํานวณค่าเสือมราคาทังจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่  

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคา

เต็มจํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3,941.05 ล้านบาท และ 2,071.69 

 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 3,950.93 ล้านบาท และ 2,237.07 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีเกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงแรมทีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 34.20 ลา้นบาท (2562: 4.69 ล้านบาท) 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวน และทดสอบการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ทีมีขอ้บ่งชี

ของการดอ้ยค่าโดยกาํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชโ้ดยวิธีประมาณการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคต 

 

ขอ้สมมติทีสําคญัทีใช้ในการประมาณมูลค่าทีคาดจะไดรั้บคืน แสดงในตารางต่อไปนี ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติ

จากการประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกับธุรกิจ โดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกและภายใน 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 7.5  5.5 

อตัราการเติบโต 4.0  7.1 

ประมาณการอตัราเติบโตของกาํไร EBITDA       12.0*  18.6 

 

*  อตัราการเติบโตดงักล่าวเป็นอตัราโดยเฉลียภายหลงัการคาดการณ์วา่สถานการณ์ Covid-19 จะเริมกลบัสู่ปกติใน

ปี 2567 เป็นต้นไป โดยไม่รวมอัตราการปรับตัวในช่วงปี 2564 ถึง 2566 ซึงฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าผลการ

ดาํเนินงานจะเริมค่อยๆ คลีคลายในทางบวกอยา่งต่อเนืองในช่วงดงักล่าว 
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ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค 3,628,703,773  - 

โครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ 1,925,356,955  - 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ่โครงการโรงแรมดุสิตธานี  

   ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน 

 

1,761,769,887 

  

- 

โครงการอาศยั ไชน่าทาวน์ 738,566,025  738,566,025 

โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาํริ กรุงเทพ 647,928,956  647,928,956 

โรงแรมดุสิตธานี พทัยา 330,214,408  330,214,408 

บริษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 246,341,396  - 

อืนๆ 158,399,953  84,604,690 

รวม 9,437,281,353  1,801,314,079 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษัทเพิมขึนเป็นจาํนวน 754 ล้านบาท และ 746 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าก่อนสินสุดระยะเวลาเช่าที

บอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบตัิกลุ่มบริษทัจะพจิารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าสําหรับสญัญาเช่าใหม่เพือให ้ 
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มีความยดืหยุ่นในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิทีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดย

ผูใ้หเ้ช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลว่ามีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที 

จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สําคญัหรือมีการเปลียนแปลง

สถานการณ์อยา่งมีสาระสาํคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน       

รายไดค้่าเช่า (25,433,333) (25,433,333) (11,383,915) (10,081,896) 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- ทีดิน 47,173,487 - 47,173,487 - 

- อาคาร 232,067,857 - 65,840,135 - 

- เครืองตกแต่งและอปุกรณ์ 112,112,629 - - - 

- ยานพาหนะ 7,443,764 - 4,786,609 - 

- อืนๆ 2,502,938 - - - 

ค่าเช่าจ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะ  

สันและสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 56,080,121 

 

- 

 

38,346,935 - 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 297,816,184 - 194,366,877 - 

ค่าเช่าจ่ายผนัแปร - 36,695,230 - - 

ค่าเช่าจ่าย - 470,059,361 - 197,969,872 

 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 577.95 ลา้นบาท และ 109.55 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

กลุ่มบริษทัเช่าทีดิน อาคาร เครืองตกแต่งและอุปกรณ์หลายแห่ง โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเมือสินสุดอายสุัญญา ค่า

เช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา
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ทังนีสัญญาเช่าบางฉบับมีเงือนไขในการจ่ายชําระทังส่วนของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปรซึงขึนอยู่กับผล

ประกอบการของกิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาทีเช่า ซึงเป็นเงือนไขปกติทวัไป รายละเอียดค่าเช่าตามสัญญา

ดงักล่าวมีดงันี 
 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

การจ่ายชาํระคงที 424,367,400  - 

การจ่ายชาํระผนัแปร -  - 

รวม 424,367,400  - 

 

สัญญาเช่าระยะยาวดงักล่าวทีสาํคญั มีรายละเอียดดงันี 

 

บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) 

 

(1) เมือวนัที 8 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร สาํหรับระยะเวลา 5 ปี (เริมตงัแต่วนัที 

       1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2567) เพอืประกอบกิจการ “บา้นดุสิตธานี” เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 40.40 

       ลา้นบาท  

 

(2) เมือวนัที 26 มีนาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแบ่งเช่าช่วงพืนทีอาคารและสัญญาบริการ สําหรับ

ระยะเวลา 19 ปี 6 เดือน (เริมตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2581) เป็นจาํนวนเงิน 708.48 

ล้านบาท และสัญญาซือขายสิงตกแต่งและอุปกรณ์เป็นจํานวนเงิน 34.04 ล้านบาท เพือประกอบกิจการ 

“โรงแรมดุสิต สวีท ราชดําริ กรุงเทพ” สัญญาดงักล่าวได้จดทะเบียนสัญญาเป็นหลกัประกันสําหรับเงินกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

 

(3) เมือวนัที 23 เมษายน 2562 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าพืนที และสัญญาบริการสําหรับระยะเวลา 32 ปี เพือ

พฒันาโครงการ “อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” ค่าเช่าจะเป็นอตัราและวิธีการคาํนวณตามทีระบุในสัญญา (ดู

หมายเหตุขอ้ 17) สัญญาดังกล่าวไดจ้ดทะเบียนสัญญาเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินแห่งหนึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
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(4)  สัญญาเช่าทีดินซึงเป็นทีตงัของอาคารโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารพาณิชยด์ุสิตธานี ฉบบัลงวนัที 16 

มีนาคม 2509 ระหว่างสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับริษทั สัญญาดงักล่าวครบกาํหนดในวนัที 

31 มีนาคม 2546 โดยกรรมสิทธิของอาคารเป็นของผูใ้ห้เช่าเมือการก่อสร้างเสร็จ อย่างไรก็ตาม เงือนไขใน

สัญญาระบุให้บริษทัสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 ครัง ครังละ 15 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ เมือวนัที 26 

สิงหาคม 2545 บริษทัไดล้งนามตอ่สัญญาเช่าทีดินดงักล่าวขา้งตน้ครังแรกโดยมีระยะเวลา 15 ปี นบัตงัแต่วนัที 

1 เมษายน 2546 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561 และชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ 15 ปี เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 1,100 ลา้นบาท 

 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินกับสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ เพือพฒันา

โครงการรูปแบบผสมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่า

ออกไปอีก 30 ปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี นบัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัจะสละสิทธิ

การเช่าตามสัญญาเช่าทีดินเดิมทีจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2561 และสิทธิขอต่อสัญญาเช่าทีดินอีก 15 ปี

เพอืให้สัญญาเช่าทีดินฉบบัใหม่ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ 

 

เมือวนัที 27 เมษายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินฉบบัใหม่กบัสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี) และเมือสินสุดระยะเวลาการเช่า บริษทัจะมีสิทธิ

ต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามข้อกําหนดและเงือนไขเดิม ทงันีค่าเช่าทงัหมดเป็นจาํนวนรวม 

7,334.12 ลา้นบาท ซึงบริษทัไดจ่้ายชาํระคา่เช่าส่วนแรกตามทีระบุในสัญญาเช่าทีดินในอตัราร้อยละ 20 คิดเป็น

จาํนวน 1,466.82 ล้านบาท ให้แก่สํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ล้ว และส่วนทีเหลือทยอยจ่าย

ตงัแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป  

 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงทีดินบางส่วนทีเช่าจากสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บับริษัท 

วิมานสุริยา จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย (“ผูเ้ช่าช่วง”) โดยผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิใชที้ดินเพือก่อสร้างอาคารและสิงปลูก

สร้างบนทีดินทีเช่า การเช่าช่วงนีมีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุ

สัญญาออกไปอีก 30 ปี จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2627 โดยมีระยะเวลาในการรือถอนสิงปลูกสร้างเดิมและ

ก่อสร้างใหม่ 7 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัไดท้บทวนการจดัประเภทสัญญาใหเ้ช่า

ช่วงใหม่ ส่งผลให้มีการรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมาย

เหตุขอ้ 3) ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนดงักล่าวมีกาํหนดชาํระค่าเช่าปีละ 234 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 60 งวด โดย

เริมในเดือนกรกฎาคม 2567
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(5)   เมือวนัที 4 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ลงนามในสัญญาเช่าพืนทีอาคารสํานักงาน และสัญญาบริการสําหรับ

ระยะเวลา 3 ปี นับตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2564 ค่าเช่าและค่าบริการจะเป็นอตัรา

ตามทีระบุในสัญญา อยา่งไรก็ตาม เงือนไขในสัญญาระบุให้บริษทัสามารถต่อสัญญาไดอี้ก  ครัง ครังละ  ปี 

โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ อตัราค่าเช่าและค่าบริการจะปรับขึนตามราคาตลาด 

 

(6)   เมือวนัที 27 มกราคม 2549 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินซึงเป็นทีตงัอาคารโรงแรมดุสิตธานี พทัยา กบับริษทั 

สิริพทัยา จาํกัด มีระยะเวลาการเช่า 22 ปี เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2549 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2570 และ

กาํหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจาํนวนเงินรวม 1,002 ลา้นบาท และค่าเช่าอาจมีการเปลียนแปลงตาม

อัตราแลกเปลียนเงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากมีการยกเลิกสกุลเงินฟรังก์

สวิสเซอร์แลนดใ์หใ้ชอ้ตัราแลกเปลียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยใชอ้ตัราเฉลียค่าของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวนัทาํสัญญา ซึงอตัราขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หนึง

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากบั 39.14 บาท และเมือสินสุดสัญญาเช่าแลว้ บริษทัมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 2 ครัง 

ครังละ 10 ปี โดยจะตอ้งตกลงค่าเช่ากนัใหม่ 

 

Dusit Thani Philippines, Inc. 

 

Dusit Thani Philippines, Inc.  ซึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อม มีสัญญาเช่าทีดินซึงเป็นทีตงัของอาคารโรงแรม โดยมี

อตัราค่าเช่าตามทีกาํหนดในสัญญา ซึงจ่ายชาํระทุกไตรมาสในอตัราร้อยละ 5 ของรายไดส้ําหรับปี สัญญาเช่ามีอายุ

จนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2545 และหลงัจากนนับริษทัย่อยดงักล่าวมีสิทธิต่ออายุไดอี้ก 25 ปี เมือสัญญาเช่าสินสุดลง 

บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งคืนทีดินพร้อมทงัส่งมอบทรัพยสิ์นทีเช่ารวมทงัอาคารและอุปกรณ์ซึงเป็นส่วนหนึงของ

อาคารใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 

 

เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2544 ไดมี้การต่ออายสุญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ออกไปอีก 25 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2546 

จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2570 โดยมีเงือนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกบัสัญญาฉบบัเดิม



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

105 

14 สัญญาเช่า (ต่อ) 

 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 

เมือวนัที 24 ธันวาคม 2553 บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาเช่าสินทรัพยที์ใช้ใน

การประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงสินทรัพยที์ใช้ในการ

ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) 

เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 ครัง ครังละ 3 ปี โดยบริษัทเป็นผู ้

รับประกนัการชาํระค่าเช่า และ/หรือ ค่าเช่าช่วงขนัตาํทีบริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุนรวม  

 

ในวนัที 14 กนัยายน 2560 ทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

(“กองทุนรวม”) ไดมี้มติอนุมตัิการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) และการเลิกกองทุนและการชาํระบญัชีกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมกาํหนดวนัที 

12 ธันวาคม 2560 เป็นวนัเลิกกองทุนรวม และโอนสินทรัพย์ หนีสินและภาระผูกพนัของกองทุนรวมให้แก่

กองทรัสต ์ซึงไดจ้ดัตงัขึนเมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2560  

 

กองทรัสต ์ไดก้าํหนดค่าเช่าดงันี 

 

1)  ค่าเช่าคงทีในอตัรารวม 205 ลา้นบาทตอ่ปี โดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนตามจาํนวนทีระบุในสัญญา  

2)  ค่าเช่าแปรผนัชาํระเป็นรายไตรมาส คาํนวณในอตัราร้อยละของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักค่าใชจ้่ายทาง

การเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรม ซึงกาํหนด

อตัราร้อยละไวด้งันี 

ปี 2554 ถึง 2559    อตัราร้อยละ 90 

ปี 2560 ถึง 2565    อตัราร้อยละ 85 

ตงัแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป  อตัราร้อยละ 80 

 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

เมือวนัที 23 มิถุนายน 2553 วิทยาลยัดุสิตธานีซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงทีดินซึงเป็นทีตงั

วทิยาลยัดุสิตธานี (วทิยาเขตพทัยา) กบัโรงเรียนแห่งหนึงโดยมีระยะเวลา 21 ปี นบัตงัแต่วนัที 23 มิถุนายน 2553 ถึง

วนัที 22 มิถุนายน 2574 และกาํหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายสัุญญาเป็นจาํนวนเงินรวม 129.30 ลา้นบาท  
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ทงันี วทิยาลยัดุสิตธานีไดว้างเงินประกนัการเช่าจาํนวน 12 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 

และเมือสินสุดสัญญาเช่าแลว้ วิทยาลยัดุสิตธานีมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก ตามเงือนไขทีจะตกลงกนัใหม่ 

 

บริษัท ดุสิต เอก็เซลเลนซ์ จํากดั 

 

ในวนัที 19 ธันวาคม 2557 บริษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงทีดินและอาคาร

กบัสถาบนัการศึกษาแห่งหนึง เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2559 และสินสุดในวนัที 31 ธันวาคม 

2588 และกาํหนดอตัราค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจาํนวนเงินรวม  566.55 ลา้นบาท และบริษทัย่อยนีมีสิทธิแต่เพียง

ผูเ้ดียวทีจะเช่าช่วงทรพัยสิ์นทีเช่าต่อออกไปอีก 10 ปี นบัจากวนัทีครบกาํหนดระยะเวลาเช่าช่วง 

 

Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 

 

เมือวนัที 25 กนัยายน 2562 Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงกบั Dusit Maldives Investment 

Pvt. Ltd. ตามโครงการโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ มีระยะเวลาการเช่า 21 ปี ค่าเช่าจะเป็นอตัราและวิธีการคาํนวณ

ตามทีระบุในสัญญา โดยจะมีการทบทวนค่าเช่าคงทีขนัตน้ทุกๆ 3 ปี 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคารสํานักงานแห่งหนึงเป็นระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาให้เช่าช่วงพืนทีอาคารสํานักงานดังกล่าวกบับริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึงจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน 

 

 

จํานวนเงนิขันตาํทีจะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าดําเนินงาน  

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

ภายใน 1 ปี  -  11,216,589 

รวม -  11,216,589 
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รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 

 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ในวนัที 24 ธันวาคม 2553 บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาให้เช่าทีดิน 

พร้อมสิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน กบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) ซึงเป็นบริษทัร่วม โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี อตัราค่าเช่า

รวมตลอดอายุสัญญาเช่า 763 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดรั้บชาํระเงินค่าเช่าแลว้ทงัจาํนวนและบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่า

รับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทงันีบริษทัย่อยไดรั้บประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ยภายใต้

สัญญาเช่าทีดินและอาคารระหวา่งบริษทัยอ่ยกบักองทุนรวม โดยจดจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างตามสัญญาให้เช่า

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างดงักล่าวไวก้บักองทุนรวมดงักล่าว ในวงเงินประมาณ 1,300 ลา้นบาท  

 

กองทุนรวมดงักล่าวไดแ้ปลงสภาพเป็นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) 

และในวนัที 8 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมไดโ้อนสินทรัพย ์หนีสิน และภาระผกูพนัของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต ์และ

ในวนัที 12 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ลิกกองทุนรวม ภายหลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์สัญญาต่าง  ๆทีกองทุนรวมเขา้ทาํกบั

บุคคลอืน และยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนนัจะถูกโอนคู่สัญญาจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต ์

 

จํานวนเงินทีจะรับรู้เป็นรายได้ตามสัญญาให้เช่าดําเนินงาน ทีแสดงไว้ใน 

 “รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า” 

 

งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

ปีที 1 25,433,333  - 

ปีที 2 25,433,333  - 

ปีที 3 25,433,333  - 

ปีที 4 25,433,333  - 

ปีที 5 25,433,333  - 

หลงัจากปีที 5 380,942,542  - 

รวม 508,109,207  - 
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รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
  

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

 2562  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  เพมิขึน  จาํหน่าย  ตดัจาํหน่าย  

กาํไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา

แลกเปลยีน 
จากการแปลง

ค่างบการเงิน    

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

2562 

 (บาท) 

ราคาทุน              

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 303,328,164  -  55,256,521  (4,975,177)  (7,995,892)  (9,934,206)  335,679,410 

เครืองหมายการคา้ 124,347,634  -  -  -  -  (8,797,506)  115,550,128 

สัญญาวลิลา่ 14,148,113 - - - - (1,000,969) 13,147,144 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - 342,260,000 - - - - 342,260,000 

รวม 441,823,911 342,260,000 55,256,521 (4,975,177) (7,995,892) (19,732,681) 806,636,682 
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 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม  

2562  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  เพมิขึน  จาํหน่าย  ตดัจาํหน่าย  

กาํไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา

แลกเปลยีน 
จากการแปลงค่า

งบการเงิน    

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2562 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม        

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ (127,475,118) - (29,375,549) 4,216,617 - 2,985,117 (149,648,933) 

เครืองหมายการคา้ - - - - - - - 

สัญญาวลิลา่ (704,626) - (2,629,429) - - 50,048 (3,284,007) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ - - (36,910,392) - - - (36,910,392) 

รวม (128,179,744) - (68,915,370) 4,216,617 - 3,035,165 (189,843,332) 

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

        

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       68,915,370 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

2563  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  เพมิขึน  จาํหน่าย  ตดัจาํหน่าย  

โอนระหวา่ง

กนั 

กาํไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา 

แลกเปลียน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

2563 

 (บาท) 

ราคาทุน                

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 335,679,410  -  10,823,809  (12,297,442)  -  6,027,974   (5,076,770)   335,156,981  

เครืองหมายการคา้ 115,550,128  -  -  -  -  -   (447,961)   115,102,167  

สัญญาวลิลา่ 13,147,144 - - - - -   (50,968)  13,096,176  

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 342,260,000 263,980,392 - - - -  -  606,240,392  

รวม 806,636,682 263,980,392 10,823,809 (12,297,442) - 6,027,974  (5,575,699) 1,069,595,716 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

2563  

สินทรัพยที์

ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ  เพมิขึน  จาํหน่าย  ตดัจาํหน่าย  

 

 

 

โอนระหวา่ง

กนั 

กาํไร (ขาดทุน)  
จากอตัรา 

แลกเปลียน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงิน   

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (บาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม 

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ (149,648,933) -  (57,153,405)  12,297,343  - (6,027,974)  253,422 (200,279,547) 

เครืองหมายการคา้ - - - - - -  - - 

สัญญาวลิลา่ (3,284,007) -  (2,619,235) - - -  - (5,903,242) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (36,910,392) -  (5,743,330) - - -  - (42,653,722) 

รวม (189,843,332) - (65,515,970)  12,297,343  - (6,027,974)  253,422 (248,836,511) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 

สุทธ ิ 616,793,350 263,980,392 (54,692,161) (99) - - 

 

(5,322,277) 820,759,205 

         

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี        65,515,970 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2562  

 

เพมิขึน  

 

ตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพย ์

โอนระหวา่งกนั  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 

 (บาท) 

คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์          

ราคาทุน 139,873,324 3,194,929 (7,995,892) - 135,072,361 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (96,115,462) (7,939,496) - - (104,054,958) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 43,757,862 (4,744,567) (7,995,892) - 31,017,403 

       

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี      7,939,496 

 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563  

 

เพมิขึน  

 

จาํหน่าย 

 สินทรัพย ์

โอนระหวา่งกนั  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2563 

 (บาท) 

คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์          

ราคาทุน 135,072,361  5,641,731   (12,297,442)  6,027,974   134,444,624  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (104,054,958)  (8,167,538)  12,297,343   (6,027,974)  (105,953,127) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 31,017,403  (2,525,807)  (99)  -     28,491,497  

       

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี      8,167,538 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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16 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม  

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (บาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  580,979,631  305,301,164 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 70,910,535  275,678,467 

ณ วันที 31 ธันวาคม   651,890,166  580,979,631 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีมีค่าความนิยม  

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิด

เงินสดของกลุ่มบริษทั (แผนกทีมีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี  

 

 งบการเงินรวม  

 2563  2562 

 (บาท) 

กลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. 305,301,164  305,301,164 

กลุ่มบริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดั 260,489,839  260,489,839 

กลุ่มบริษทั The Caterers Co., Ltd. 29,844,971  - 

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 41,065,564  - 

หน่วยอืนๆ ซึงค่าความนิยมไม่มีนยัสาํคญั 15,188,628  15,188,628 

รวม 651,890,166  580,979,631 

 

มูลค่าทคีาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดมาจากการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การ

วดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายตุิธรรมระดบั 3 

 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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16 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติทีสําคญัทีใช้ในการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไปนี ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติ

จากการประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกับธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งข้อมูล

ภายนอกและภายใน 

 

 กลุ่ม LVM Holdings  

Pte. Ltd. 

 กลุ่มบริษัท เอบ็เพอร์คิวร์  

เคเทอริง จํากัด 

2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 11.8  11.8  8.7  10.0 

อตัราการเติบโต 13.7  9.0  4.3  4.3 

ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA  44.9*  25.0  6.4  6.5 

 

อตัราคิดลดทีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินไดที้อา้งอิงอตัราถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของเงินทุนของธุรกิจ 

 

* อตัราการเติบโตดงักล่าวเป็นอตัราโดยเฉลียภายหลงัการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะเริมกลบัสู่ปกติใน

ปี 2567 เป็นต้นไป โดยไม่รวมอัตราการปรับตัวในช่วงปี 2564 ถึง 2566 ซึงฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าผลการ

ดาํเนินงานจะเริมค่อยๆ คลีคลายในทางบวกอยา่งต่อเนืองในช่วงดงักล่าว 

 

ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาวา่มีเหตุผลทีทาํใหเ้ชือไดว้า่อาจเกิดการเปลียนแปลงในขอ้สมมติทีมีนยัสาํคญั 2 ขอ้ ซึงจะส่งผล

ให้มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ตารางต่อไปนีแสดงขอ้สมมติทีมีนยัสําคญั 2 ขอ้แยกต่างหาก

จากกนั ซึงทาํใหมู้ลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี 

 

 กลุ่ม LVM Holdings  

Pte. Ltd. 

 กลุ่มบริษัท เอ็บเพอร์คิวร์  

เคเทอริง จํากัด 

 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 14.4  14.4  13.5  13.0 

ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA  30.0  16.1  (12.7)  (3.1) 
 

 
 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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17 เงินมัดจํา 

 

 งบการเงินรวม  

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 2562  เพมิขนึ  ลดลง   2563 

 (บาท) 

เงินมดัจาํ 290,970,124  620,130,000  (763,440,000)  147,660,124 

รวม 290,970,124  620,130,000  (763,440,000)  147,660,124 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 2562  เพมิขนึ  ลดลง   2563 

 (บาท) 

เงินมดัจาํ 290,970,124  572,580,000  (763,440,000)  100,110,124 

รวม 290,970,124  572,580,000  (763,440,000)  100,110,124 

 

เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั อาศัย โฮลดิงส์ จาํกัด ซึงเป็นบริษัทย่อย ได้จ่ายชาํระเงินมัดจาํจาํนวน 166.67               

ลา้นเยนหรือเทียบเท่า 47.55 ลา้นบาท สําหรับการจองสิทธิในสัญญาเช่าอาคารเพือพฒันาโครงการ “อาศยั เกียวโต” ซึง

มีมูลค่าโครงการรวมทงัสิน 5,000 ลา้นเยน โดยมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี นบัตงัแต่วนัทีส่งมอบพืนทีสิงปลูกสร้าง หรือ

วนัทีโรงแรมเปิดให้บริการ ทงันีบริษทัเป็นผูค้าํประกนัสัญญาดงักล่าว 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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17 เงินมัดจํา (ต่อ) 

 

เมือวนัที 23 เมษายน 2562 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าพืนที และสัญญาบริการสาํหรับระยะเวลา 32 ปี และสัญญาซือ

ขายสิงตกแต่งและอุปกรณ์เพือพฒันาโครงการ “อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 954.30 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้จ่ายชาํระเงินมดัจาํตามสัญญาดงักล่าวเพิมเติมอีกจาํนวน 572.58 ลา้นบาท รวมเป็นเงินมดั

จาํทงัสิน 763.44 ลา้นบาท และจะชาํระเงินส่วนทีเหลือภายในปี 2564 โดยสัญญาดงักล่าวเริมมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที

เงือนไขบงัคบัตามสัญญาไดส้ําเร็จครบถว้น เมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2563 บริษทัจึงจดัประเภทเงินมดัจาํดงักล่าวเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และอาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

 

เมือวนัที 21 สิงหาคม 2557 บริษทัทาํบนัทกึขอ้ตกลงกบั Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เกียวกบัเงินมดัจาํเพือให้

ไดสิ้ทธิในการบริหารโรงแรมจาํนวน 4 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ แก่ Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. หรือบริษทัหรือ

บุคคลอืนใดทีไดรั้บมอบหมายจาก Laguna Hotel Holdings Pte. Ltd. เพือประโยชน์ในการรับบริหารโรงแรมของ

บริษทัดงักล่าว และตกลงใหโ้อนจาํนวนเงินทีบริษทัไดจ้่ายล่วงหนา้ให้แก่ Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd. 

จาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือจาํนวน 25.27 ลา้นบาท)  นนั เป็นส่วนหนึงของเงินมดัจาํเพือให้ไดสิ้ทธิใน

การบริหารโรงแรม และในระหว่างปี 2560 บริษทัไดโ้อนเงินจาํนวน 3 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือจาํนวน 74.84 

ลา้นบาท) ทงันีเงินมดัจาํดงักล่าวจะไดรั้บคืนตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 

 

18 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

ณ วนัที  

31 ธันวาคม       

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  

  2562  เพมิขนึ  ลดลง  2563 

  (บาท) 

เงินกูย้ืมระยะสัน 

   จากสถาบนัการเงิน 

  

1,762,000,000 

  

2,751,000,000 

  

(2,261,000,000) 

  

2,252,000,000 

รวม  1,762,000,000  2,751,000,000  (2,261,000,000)  2,252,000,000 

 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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18 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 

 วงเงินกู ้  เงินกูยื้มระยะสนั 

 2563  2562 อตัราดอกเบีย 2563  2562 

 (บาท)  (บาท) 

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)       

 800,000,000  800,000,000 MMR 502,000,000  662,000,000 

 150,000,000  150,000,000 MMR 80,000,000  - 

 300,000,000  300,000,000 ตามธนาคารกาํหนด 300,000,000  300,000,000 

 800,000,000  800,000,000 MMR 800,000,000  800,000,000 

 450,000,000  450,000,000 MMR 450,000,000  - 

 200,000,000  200,000,000 MMR 120,000,000  - 

 400,000,000  400,000,000 MMR -  - 

 200,000,000  500,000,000 MMR -  - 

รวม (1) 3,300,000,000  3,600,000,000  2,252,000,000  1,762,000,000 

        

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด (มหาชน)     

 50,000,000  50,000,000 MMR -  - 

 -  200,000,000 MMR -  - 

 50,000,000  50,000,000 MMR -  - 

รวม (1) 100,000,000  300,000,000  -  - 

รวม 3,400,000,000  3,900,000,000  2,252,000,000  1,762,000,000 

 

- MMR : Money Market Rate 
 

(1) เงินกูย้มืระยะสันดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
 

นอกจากนี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษัทมีวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจาก

ธนาคารในวงเงินรวมทงัสิน 85 ลา้นบาทและ 40 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไม่มีหลกัประกนั  
 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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19 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ณ วนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เจา้หนีการคา้ 224,019,600 160,291,323 16,700,226 24,847,032 

เจา้หนีอืน 79,765,689  54,661,921   50,163,818   27,764,265  

เจา้หนีค่าจดัหาสินทรัพย ์ 115,993,095  43,403,762  24,755,707  20,563,191  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 545,876,906  656,549,692   248,265,285   61,914,167  

เงินมดัจาํรับ 87,574,236  178,925,835   11,553,050   20,025,291  

เงินคา้งจ่ายสาํหรับค่าหอ้งพกัจ่าย 

   ล่วงหนา้ 

 

106,264,512 

 

 106,678,078  

 

 -   

 

 -    

รายไดรั้บล่วงหนา้  

- วิทยาลยัดุสิตธานี 

  

155,290,477  

 

147,988,464  

 

 -   

 

 -    

อืน ๆ  72,859,195 31,428,030   33,067,555   29,370,842  

รวม 1,387,643,710 1,379,927,105 384,505,641 184,484,788 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 

 อตัราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

โดย Dusit Thani Philippines , Inc.            

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดหกเดือน            

    เริม ธนัวาคม 2559 จนถึงปี 2567 4.609 - 7.331  4.609 - 7.331  367,960,174 392,065,498 - - 

โดย บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)         

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         

     เริม ตุลาคม 2560 จนถึงปี 2565 2.750  3.727 - 3.998  70,450,000 86,950,000 70,450,000 86,950,000 

- มีกาํหนดชาํระคืนครังเดียวภายใน 36 เดือน         

     นบัจากวนัที 23 กนัยายน 2562 3.050  3.050  1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         

     เริม ธนัวาคม 2565 จนถึงปี 2571 3.750  -  468,000,000 - 468,000,000 - 

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         

     เริม มกราคม 2566 จนถึงปี 2573 3.750  -  108,000,000 - 108,000,000 - 
 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

 อตัราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน            

     เริม สิงหาคม 2565 จนถึงปี 2570 3.750  -  117,000,000 - 117,000,000 - 

โดย บริษทั เอบ็เพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดั         

- มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         

     เริม มีนาคม 2564 จนถึงปี 2565 3.875  -  63,005,515 - - - 

      2,194,415,689 1,479,015,498 1,763,450,000 1,086,950,000 

หัก  ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี     (232,872,971) (96,450,681) (70,450,000) (33,000,000) 

รวม     1,961,542,718 1,382,564,817 1,693,000,000 1,053,950,000 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ่) 

 

รายการเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ        

ณ วนัที 1 มกราคม 1,479,015,498 768,955,372 1,086,950,000 108,700,000 

กูเ้พมิ 756,005,515 1,050,936,617 693,000,000 1,000,000,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (61,876,362) (317,196,299) (16,500,000) (21,750,000) 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน 21,271,038 (23,680,192) - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2,194,415,689 1,479,015,498 1,763,450,000 1,086,950,000 

 

Dusit Thani Philippines, Inc. 

 

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2557 Dusit Thani Philippines, Inc. ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดท้าํสัญญากูเ้งินกับธนาคาร

แห่งหนึงเพอืปรับปรุงโรงแรมในวงเงิน 991.68 ลา้นเปโซ กาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

งวดหลงัจากเบิกเงินกู้ยืมงวดแรก (วนัที 19 กันยายน 2557) แล้ว 24 เดือน สัญญากู้ยืมดังกล่าวมีขอ้กาํหนดและ

เงือนไขดงันี 

 

(1) ดอกเบียกาํหนดจ่ายทุก ๆ 3 เดือน กาํหนดอตัราดอกเบียแบบราย 3 เดือน โดยใช้อตัราดอกเบียตราสารหนี 

แบบราย 3 เดือน บวกอตัราร้อยละ 1.50 หรือ อตัราดอกเบียเงินกูข้องธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์* บวกอตัรา

ร้อยละ 0.125 แลว้แต่อตัราใดมีค่าสูงกว่า ณ วนัทีกาํหนดอตัราดอกเบีย 

(2) กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกงวดหกเดือน หลงัจากเบิกเงินกูยื้มในแต่ละครัง แลว้ 2 ปี โดยมีเงือนไขดงันี  

ก) ร้อยละ 10 ของเงินกูย้มื จะตอ้งชาํระคืนทุกงวดหกเดือนในปีที 3 

ข) ส่วนทีเหลือร้อยละ 90 ของเงินต้น จะต้องชําระคืนทุกงวดหกเดือน ภายใน 7 ปี ทีเหลือจากวนัทีกู้ยืม

จนถึงวนัทีครบกาํหนดชาํระ โดยเงินตน้คงเหลือทงัหมดจะชาํระในงวดสุดทา้ย  

 

สัญญากูย้ืมดงักล่าวมีขอ้กาํหนดในการจ่ายเงินปันผล เงือนไขการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไวด้ว้ย 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

* ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ Bangko Sentral ng Pilipinas 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงคา้งจาํนวน 587.70 ล้าน 

เปโซ (หรือจาํนวน 367.96 ลา้นบาท) และ 658.71 ลา้นเปโซ (หรือจาํนวน 392.07 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

 

ก. ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในวงเงิน 115.45 

ลา้นบาท เพือชาํระหนีเงินกูข้องบริษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั โดยกาํหนดอตัราดอกเบีย BIBOR 1 เดือน บวก

ร้อยละ 2.20 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนแบ่งเป็นรายงวด 3 เดือน ภายใน 5 ปี โดยชาํระงวดแรกภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2561 ตามเงือนไขทีระบุในสัญญา  

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนี 

 

ข. ในวนัที 18 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในวงเงิน 1,000 ลา้น

บาท เพือชาํระหนีเงินกู ้ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน หรือ ตามวตัถุประสงคท์วัไป กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนภายใน 

36 เดือนนับตงัแต่วนัทีเบิกเงินกู ้บริษทัไดเ้บิกเงินกูท้งัจาํนวนดงักล่าวแลว้ อตัราดอกเบียร้อยละ 3.05 ต่อปี กาํหนด

จ่ายดอกเบียทุก 6 เดือน  

 

สัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวมีขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา เช่น อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

ค. เงินกูย้มืเพือโครงการ 

 

ค.1 ในวนัที 16 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในจาํนวน 468 ลา้น

บาท เพือโครงการ “โรงแรมดุสิต สวีท ราชดาํริ กรุงเทพ” โดยมีการนาํสัญญาสิทธิการเช่าตามสัญญาแบ่งเช่าช่วง

พนืทีอาคารและหนงัสือสัญญาใหบ้ริการของโครงการ เป็นหลกัประกนั รวมทงับญัชีเงินฝากธนาคารจาํนวน 1 บญัชี

ของบริษทัเพอืรองรับการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย  

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ ทุกๆ 3 เดือน จาํนวน 24 งวด ดงันี 

 

งวดที จาํนวนเงิน 

1 - 2 ร้อยละ 3.50 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

3 - 10 ร้อยละ 3.75 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

11 - 22 รอ้ยละ 4.25 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

23 ร้อยละ 6.00 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

24 ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด 

 

โดยจะชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนที 27 นบัจากเดือนทีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระคืนเงินกู้ยืม

ทงัหมดภายใน 96 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูแ้ละกาํหนดอตัราดอกเบียดงันี  

 

เดือนที 1 ถึง 23 นบัจากวนัเบิกเงินกู ้อตัราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี 

เดือนที 24 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี 

 

บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืดงักล่าวทงัจาํนวนแลว้เมือวนัที 22 ตุลาคม 2563 

 

ค.2 ในวนัที 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในจาํนวน 287 

ลา้นบาท เพือโครงการ “อาศยั สาทร” โดยมีการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเป็นประกนั รวมทงับญัชีเงินฝาก

ธนาคารจาํนวน 1 บญัชีของบริษทัเพอืรองรับการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย  

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ ทุกๆ 3 เดือน จาํนวน 32 งวด ดงันี 

 

งวดที จาํนวนเงิน 

1 - 14 ร้อยละ 2.50 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

15 - 30 รอ้ยละ 3.25 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

31 ร้อยละ 6.50 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

32 ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด 

 

โดยจะชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนที 27 นบัจากเดือนทีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระคืนเงินกู้ยืม

ทงัหมดภายใน 120 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้รังแรกและกาํหนดอตัราดอกเบียดงันี  

 

เดือนที 1 ถึง 23 นบัจากวนัเบิกเงินกู ้อตัราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี 

เดือนที 24 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี 

 

บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืครังแรกจาํนวน 108 ลา้นบาทเมือวนัที 21 ธนัวาคม 2563 

 

ค.3 ในวนัที 21 ธันวาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในจาํนวน 663 ลา้น

บาท เพือโครงการ “โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” โดยมีการนาํสัญญาสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าพืนทีและ

สัญญาบริการและทรัพยสิ์นส่วนกลางของโครงการเป็นหลกัประกนั รวมทงับญัชีเงินฝากธนาคารจาํนวน 1 บญัชี

ของบริษทัเพอืรองรับการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้ืมทงัหมดภายใน 84 เดือนนบัจากวนั

เบิกเงินกู ้ 

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ ทุกๆ 3 เดือน จาํนวน 22 งวด ดงันี 

 

งวดที จาํนวนเงิน 

1 - 4 ร้อยละ 2.50 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

5 - 8 ร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

9 - 20 ร้อยละ 5.00 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

21 ร้อยละ 9.00 ของจาํนวนเงินกูย้ืม 

22 ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด 
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20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

โดยจะชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนที 21 นบัจากเดือนทีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระคืนเงินกู้ยืม

ทงัหมดภายใน 84 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้รังแรกและกาํหนดอตัราดอกเบียดงันี  

 

เดือนที 1 ถึง 23 นบัจากวนัเบิกเงินกู ้อตัราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี 

เดือนที 24 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี 

 

บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืครังแรก จาํนวน 117 ลา้นบาทแลว้เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2563 
 

สัญญาเงินกูย้ืมทงัสามดงักล่าวมีขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา เช่น อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบีย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริง จํากัด 

 

ในวนัที 10 ตุลาคม 2563 บริษทั เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริง จาํกดัซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในวงเงิน 100 ลา้นบาท เพือใชใ้นการดาํเนินงาน หรือค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน โดยมีการ

นาํหุ้นไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.875 ต่อปี บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมครังแรกจาํนวน 63 

ลา้นบาทเมือวนัที 26 ตุลาคม 2563 กาํหนดชาํระคืนแบ่งเป็นรายงวด  เดือน โดยชาํระงวดแรกภายในเดือนมีนาคม 

2564 ตามเงือนไขทีระบุในสัญญา 

 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนี 
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21 หุ้นกู้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

หุน้กู ้ 1,000,000,000  1,000,000,000 1,000,000,000  1,000,000,000 

หัก  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้

รอตดับญัชี (721,000) (1,751,000) 

 

(721,000) 

 

(1,751,000) 

 999,279,000 998,249,000  999,279,000  998,249,000 

 

เมือวนัที 23 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินไม่

เกิน 5,000 ลา้นบาท เพือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทัและ/หรือชาํระหนีบางส่วนของบริษทั หุน้

กูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ หุ้นกูไ้ม่ระบุชือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ และ

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ขึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจยัอืนๆ ในขณะออกและเสนอ

ขายหุ้นกูใ้นแต่ละครัง หุ้นกูด้งักล่าว มีอายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู ้อตัราดอกเบียของหุ้นกู้นันขึนอยู่กบั

สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง โดยทําการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทวัไปและ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใดๆ ภายใต้กฎทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือ 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ หน่วยราชการอืนใดทีเกียวขอ้งมีผล

บังคับใช้ในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นันๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีได้รับ

มอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดเงือนไขและรายละเอียดอืนๆ อนัจาํเป็นและสมควรทีเกียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้และอืนๆ  

 

ในวนัที 13 กนัยายน 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้รงัที 1/2561 จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.50 ต่อปี ชาํระ

ดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้ 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกหุ้นกูบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาเป็นตน้ 
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22 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   ทีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

 

 176,191,874  

  

186,186,985 

  

78,316,468 

  

82,031,852 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   ทีจดัให้มีกองทุน 

 

49,958,286 

  

41,951,709 

  

- 

  

- 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

โครงการ 

 

(23,754,146) 

  

(32,398,252) 

 

-  - 

รวม 202,396,014  195,740,442  78,316,468  82,031,852 

    

โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้  

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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22 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 

        โครงการผลประโยชน์ 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 228,138,694  286,933,940 82,031,852  153,778,368 
        

รับโอนจากการซือธุรกิจ -    11,823,949 -  - 
        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  41,385,979   42,372,607   13,957,914    13,366,068  

ตน้ทุนบริการในอดีต   -    27,676,901  -    9,211,387 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั  6,199,316   5,996,089  1,461,293   1,432,706 

กาํไรจากการลดขนาดโครงการ (39,029,093)  - (14,569,028)  - 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน       

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

      

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -     (29,742,613)   -  (14,290,571) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน  7,084,010    2,243,505   -   986,985  

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,329,777    (12,024,690)   -   8,776,778  

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัรา   

   แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   

 

2,250,881 

  

(1,523,405)  - 

  

- 
        

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (21,209,404)  (105,617,589) (4,565,563)   (91,229,869) 
        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 226,150,160   228,138,694   78,316,468   82,031,852 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ  (23,754,146)   (32,398,252) -  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

      ณ วันที 31 ธันวาคม 

 

202,396,014 

  

195,740,442 

 

78,316,468 

  

82,031,852 
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22 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  32,398,252   27,023,168  - - 

ผลตอบแทนทีคาดไวส้ําหรับสินทรัพย ์

   โครงการ 

  

2,462,852  

 

1,871,954 -

 

- 

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,080,096) 498,950 - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนจากการ  

   แปลงค่างบการเงิน   

 

1,795,056 

  

 (1,094,018) -

 

- 

จ่ายผลประโยชน์  (10,141,337) (2,246,550) - - 

กาํไรจากผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการ 1,319,419 6,344,748 - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 23,754,146   32,398,252 - - 

 

สินทรัพยโ์ครงการ ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ตราสารทุน  9,756,803   11,829,153 -  - 

ตราสารหนี       

   พนัธบตัรรัฐบาล  4,530,107    8,795,980  -  - 

   หุน้กู ้  3,276,680    3,030,448  -  - 

กองทุน  6,133,332    7,202,821  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,042    1,431,824  -  - 

อืนๆ  54,182    108,026  -  - 

รวม  23,754,146    32,398,252  -  - 
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22 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  0.43 - 3.17   1.78 - 4.35   0.43 - 2.98   1.78 - 3.96  

อตัราเงินเฟ้อ 2.5   2.5   2.5   2.5  

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 8.0    5.0 - 8.0   5.0 - 8.0   5.0 - 8.0  

อตัราหมุนเวียนพนักงาน  0.0 - 24.0    0.0 - 24.0    5.0 - 24.0    5.0 - 24.0  

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 6.0 - 11.8 ปี 

(2562: 8.41 - 11.8 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืน ๆ คงที  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

เพิมขนึ 

  

ลดลง 

  

เพมิขนึ 

  

ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)  (13,498,922)   15,288,996    (3,962,357)   4,485,369  

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต   

   (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 

  

16,472,692   

 

 (14,808,780)  

 

 4,906,033   

 

 (4,414,199) 

อตัราหมุนเวียนพนกังานสาํหรับปี   

   (เปลียนแปลงร้อยละ 20) 

 

 (21,887,188) 

  

 28,002,957  

  

 (7,714,040) 

   

9,783,816  
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22 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

เพิมขนึ 

  

ลดลง 

  

เพมิขนึ 

  

ลดลง 

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

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต   

   (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 

  

12,789,045   

 

(11,528,909)  

  

4,910,310   

 

(4,456,815) 

อตัราหมุนเวียนพนกังานสาํหรับปี   

   (เปลียนแปลงร้อยละ 20) 

  

(20,049,932)  

 

 25,313,080   

 

 (7,856,893)  

  

9,762,853  

 

23 หุ้นทุนซือคืน 

 

บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

 

เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหซื้อหุ้นทุนคืนจาํนวน 2,779,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

3.27 ของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เนืองจากบริษทัมี

สภาพคล่องส่วนเกิน กาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นทุนทีซือคืน ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวนัที 29 ธันวาคม 

2549 

 

บริษทัไดซื้อหุน้ทุนคืนแลว้จาํนวน 2,760,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด เป็นจาํนวน

เงินทงัสิน 115.82 ลา้นบาท 

 

ในระหวา่งปี 2549 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซือคืนทงัหมด จาํนวน 2,760,500 หุน้ โดยมีกาํไรจากการขายหุน้ทงัสิน 

16.95 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน  
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23 หุ้นทุนซือคืน (ต่อ) 

 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด 

 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดถื้อหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจาํนวน 606,300 หุ้น ราคา

ทุน 20.24 ลา้นบาท ไดจ้ดัประเภทเป็นหุน้ทุนซือคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ในระหว่างปี 2549 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกัด ได้ขายหุ้นสามญัของบริษทัให้บุคคลภายนอก จาํนวน 

134,800 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 5.92 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการขายหุ้นทงัสิน 1.42 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นส่วนเกินทุน

หุ้นทุนซือคืน ดงันัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั ไดถื้อหุ้นสามญัของ

บริษทัเป็นจาํนวน 471,500 หุ้น โดยมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 15.74 ลา้นบาท ซึงไดจ้ดัประเภทเป็นหุ้นทุนซือคืนในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม 

 

ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดมี้การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทั มีผลทาํให้จาํนวนหุ้นทุนซือคืน ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนทงัสิน 4,715,000 หุ้น  

 

บริษัทได้ปฏิบติัตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ กลต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เรืองความเห็นเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการกนักาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับ

หุ้นซือคืน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้จัดสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นซือคืนเป็น

จาํนวนเงินเท่ากบัหุน้สามญัซือคืนคือ 15.74 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นสาํรองหุน้ทุนซือคืน (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 

 

24 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 สํารอง (ต่อ) 
 

สํารองหุ้นทุนซือคืน 

 

สํารองหุ้นทุนซือคืนคือจาํนวนเงินทีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนทีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัทีถือโดยกลุ่ม

บริษทั  สาํรองหุน้ทุนซือคืนนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

 

กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี 

 

กองทุนวิทยาลยัดุสิตธานี ไดแ้ก่ ทุนสะสมของวิทยาลยัดุสิตธานี ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2546 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2550  

 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.พ.ศ. 2546.แก้ไขเพิมเติม. (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550.กําหนดให้

สถาบนัการศึกษาเอกชนนาํเงินรายไดที้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาํปีในกองทุนทวัไป โอนไปชดเชยกองทุนอืนใดทีมี

ยอดติดลบก่อน แลว้จึงจดัสรรเงินส่วนทีเหลือไปให้กองทุนประเภทต่าง. ๆ.รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

จดัสรรผลประโยชน์ให้ผูรั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละ 30 โดยให้มียอดคงเหลืออยู่เป็นทุนดาํเนินงานของกองทุน

ทวัไปไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 

 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

สํารองจากการแปลงค่างบการเงิน 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทงัหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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25 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10, 11 และ 12 บุคคลหรือ

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี 

 

ชือกิจการ 

ประเทศที

จัดตัง/ 

สัญชาติ ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั แอคมี พรินติง  จาํกดั ไทย โรงพิมพ ์ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั ไทย โรงพยาบาล กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย ประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นิวแอตแลนติก จาํกดั ไทย หา้งสรรพสินคา้ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั เจ ที บี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย จาํหน่ายแพค็เกจทวัร์ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

     รวมการจดัหาทีพกั  

     ตวัเครืองบิน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไทย ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยนาํทิพย ์จาํกดั ไทย ผลิตและจาํหน่าย มีกรรมการร่วมกนั 

     เครืองดืม  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย โรงแรม และศูนยก์ารคา้ เป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ดุสิตธานี รีท จาํกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอืน เป็นบริษทัย่อยของบริษทัร่วม 

Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. สาธารณรัฐ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม 

    มลัดีฟส์  ของบริษทัร่วม 

บริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ไทย การเช่าและดาํเนินการ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  เกียวกบัอสังหาริมทรัพย ์  

  ทีเป็นของตนเองหรือเช่า  
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25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

ชือกิจการ 

ประเทศที

จัดตัง/ 

สัญชาติ ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุคคลทีมีอาํนาจและความ

รับผิดชอบการวางแผน สัง

การและควบคุมกิจกรรม

ต่าง  ๆของกิจการไม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที

ในระดบับริหารหรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัตอ่ไปนี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดค้่าโอนสิทธิและหนา้ที 

   บริหารโรงแรม 

คิดในอตัราร้อยละของรายไดร้วมหรือกาํไรจากการดาํเนินงาน ซึงขึนอยูก่บั 

   เงือนไขของแต่ละสญัญา และใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณค่าบริหาร หรือค่า 

   สิทธิซึงเรียบเก็บจากแต่ละโรงแรมทีรับบริหาร 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหาร 

   โรงแรม 

คิดในอตัราทีใกลเ้คียงกบัทีคิดกบัโรงแรมอืนทีบริษทัเป็นผูบ้ริหาร 

เงินปันผลรับ ตามจาํนวนทีประกาศจ่าย 

รายไดอื้น  

- รายไดค้่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

- รายไดค้่าเช่า เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา  

- รายไดค้่าพฒันาโครงการ เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

- รายการขายและซืออุปกรณ์ ถือตามราคาโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีบวกกาํไรทีตกลงกนั 

- รายการขายและซืออนื ๆ เป็นไปตามราคาซือขายกบับุคคลภายนอกและหลกัเกณฑ์การให้ส่วนลด 

- รายการขายเงินลงทุน เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

- รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

- รายไดค้่าพฒันาโครงการอาคารสาํนกังาน เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

- รายไดอื้น ๆ คาํนวณจากค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและถือตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา  

- ขายสินทรัพยต์ามโครงการปรับ 

   โครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน 

   สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 

 

เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าเช่า เป็นไปตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบียรับ  

  - เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - คิดตามอตัราดอกเบียไม่น้อยกวา่อตัราดอกเบียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยบ์วก 

   อตัราส่วนเพิม 

 - คิดอตัราดอกเบียในอตัรา MLR - ร้อยละ 1 ต่อปี 

- คิดอตัราดอกเบียในอตัรา MLR - ร้อยละ 2.95 ต่อปี 

ดอกเบียจ่าย  

   - เงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - คิดตามอตัราดอกเบีย LIBOR บวกร้อยละ 2.925 ต่อปี หรือไม่น้อยกว่าอตัรา

ดอกเบียทีบริษทัย่อยตอ้งชาํระต่อสถาบนัการเงิน 

- คิดอตัราดอกเบียในอตัรา MLR - ร้อยละ 1 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายอืน ตามราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

รายไดจ้าก 

การขายและ 

การให้บริการ  

รายไดค่้า 

บริหารงาน  เงินปันผลรับ  รายไดอื้น  

 

 

รายไดค่้าเช่า 

 รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ 

  

 

ดอกเบียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ให้บริการ  

 

ค่าเช่าคงที 

และผนัแปร 

 

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 

ในการ

บริหาร 

 

ตน้ทุนทาง

การเงิน 

 (บาท) 

2563                        

การร่วมคา้ 2,577,727 - - 11,663,449 - - - - - 6,591,127 2,324,679 - 

บริษทัร่วม - - - 14,832,860 25,433,333 231,363,600 4,178,205 - - - - - 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 390,631 3,465,211 - 32,559,392 - - - 55,408 - 243,544 755,204 1,202,908 

รวม 2,968,358 3,465,211 - 59,055,701 25,433,333 231,363,600 4,178,205 55,408 - 6,834,671 3,079,883 1,202,908 

             

2562             

การร่วมคา้ 2,492,965 - - 7,569,876 - - 3,443,860 - - 8,347,296 404,538 - 

บริษทัร่วม - - 51,995,160 48,977,499 25,433,333 - 3,766,530 - 287,865,517 - - - 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 1,725,075 9,167,551 16,988,280 7,859,738 - - - 1,549,230 - 1,292,167 729,379 185,240 

รวม 4,218,040 9,167,551 68,983,440 64,407,113 25,433,333 - 7,210,390 1,549,230 287,865,517 9,639,463 1,133,917 185,240 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

รายไดจ้าก 

การขายและ 

การให้บริการ  

รายไดค้่า 

บริหารงาน  เงินปันผลรับ  รายไดอื้น  

 

 

รายไดค้่าเช่า 

 รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ 

  

 

ดอกเบียรับ 

 ตน้ทุนขาย 

และการ

ให้บริการ 

 

ค่าใชจ่้าย 

ในการขาย  

ค่าใชจ่้าย 

ในการ

บริหาร 

 

ตน้ทุนทาง

การเงิน 

 (บาท) 

  2563                      

บริษทัยอ่ย 13,450,468 19,787,842 208,423,531 98,676,236 - - 245,519,510 5,843,823 19,199,295 40,963,995 31,449,204 

การร่วมคา้ - - - 8,563,909 - - - - - 1,513,989 - 

บริษทัร่วม - - 39,926,077 140,583 - 296,620,220 4,178,205 - - - - 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 14,744 2,865,211 - 30,711,327 - - - - 243,544 336,767 - 

รวม 13,465,212 22,653,053 248,349,608 138,092,055 - 296,620,220 249,697,715 5,843,823 19,442,839 42,814,751 31,449,204 

            

2562            

บริษทัยอ่ย 10,043,637 62,395,339 209,822,636 169,940,230 76,879,388 - 34,386,458 31,247,148 52,013,572 86,984,981 910,933 

การร่วมคา้ - - - 1,350,900 - - 3,443,860 - 1,376,535 404,538 - 

บริษทัร่วม - - 51,995,160 - - - 3,766,531 - - - - 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 208,412 7,967,551 - 7,390,708 - - - - 1,292,167 520,898 - 

รวม 10,252,049 70,362,890 261,817,796 178,681,838 76,879,388 - 41,596,849 31,247,148 54,682,274 87,910,417 910,933 

 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 

 2563 2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ       

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 109,268,110  146,204,958  91,642,930  109,669,756 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,784,255  6,558,258  5,102,496  4,794,060 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 116,052,365  152,763,216  96,745,426  114,463,816 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหนีการคา้  ลูกหนีอนื  เจา้หนีการคา้  เจา้หนีอนื  

รายไดค้่าเช่ารับ

ล่วงหนา้  

เงินมดัจาํรับจาก

การให้สิทธิใน

การเช่าอาคาร 

     (บาท)     

31 ธันวาคม 2563            

การร่วมคา้ -  236,849  -  -  -  - 

บริษทัร่วม -  22,290,766  -  -  508,109,207  1,277,937,570 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3,888  1,106,994  248,452  1,435,705       -  89,719,626 

รวม 3,888  23,634,609  248,452  1,435,705  508,109,207  1,367,657,196 

            

31 ธันวาคม 2562            

การร่วมคา้ -  32,251,648  -     -  -    - 

บริษทัร่วม -  16,017,335  -     -  533,542,542  984,760,000 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 358,440  2,763,690  368,846  1,676,043   -  - 

รวม 358,440  51,032,673  368,846  1,676,043  533,542,542  984,760,000 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี  

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลูกหนีการคา้  ลูกหนีอนื  เจา้หนีอืน  

รายไดค่้าเช่ารับ

ล่วงหนา้ 

 ลูกหนี 

สัญญาเช่าเงินทุน 

     (บาท)     

31 ธันวาคม 2563          

บริษทัยอ่ย 614,768  228,950,695  22,332,149  -  3,091,497,976 

การร่วมคา้ -  636,173  -  -  - 

บริษทัร่วม -  149,993  -  -  - 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3,888  1,405,300  248,046  -  - 

รวม 618,656  231,142,161  22,580,195  -  3,091,497,976 

          

31 ธันวาคม 2562          

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

การร่วมคา้ -  4,597,287  -  -  - 

บริษทัร่วม -  -  -  -  - 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  14,700  2,187,837  291,212  -  - 

รวม 427,625            151,388,168   19,027,906          1,169,453,540  - 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินรวม 

         ผลต่างจากการ   

รายการเคลอืนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน  ลดลง  

เปลียนแปลง

อตัรา

แลกเปลียน  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2563    

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. -  108,690,980  -  (108,294,674)  (396,306)  - 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 2.36   125,447,714  100,350,000  -  -  225,797,714 

รวม   234,138,694  100,350,000  (108,294,674)  (396,306)  225,797,714 

 

2562            

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 5.70 - 5.88  104,903,091  13,450,896  (1,707,121)  (7,955,886)  108,690,980 

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 3.06  89,844,773  35,602,941  -  -  125,447,714 

รวม   194,747,864  49,053,837  (1,707,121)  (7,955,886)  234,138,694 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลอืนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน ลดลง 

เปลียนแปลงอตัรา

แลกเปลียน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2563    

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 2.36 - 3.25  125,447,714  100,350,000  -  -  225,797,714 

บริษทั วมิานสุริยา จาํกดั 4.31 - 5.20  219,000,000  405,997,500  -  -  624,997,500 

รวม   344,447,714  506,347,500  -  -  850,795,214 

            

2562            

บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 3.06 - 3.25  89,844,773  35,602,941  -  -  125,447,714 

บริษทั วมิานสุริยา จาํกดั 5.01 - 5.20  -  219,000,000  -  -  219,000,000 

รวม   89,844,773  254,602,941  -  -  344,447,714 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 อัตราดอกเบีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         ผลต่างจากการ   

รายการเคลอืนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน  ลดลง 

 เปลียนแปลง

อตัราแลกเปลียน  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2563            

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล  จาํกดั 2.43 - 4.25  127,500,000  55,700,000  -  -  183,200,000 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จาํกดั 2.27 - 3.55  469,500,000  224,700,000   (105,000,000)  -  589,200,000 

บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์จาํกดั 2.45 - 4.00  170,772,600  3,300,000  (3,000,000)  -  171,072,600 

Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00  313,797,750  -  -  (1,161,300)  312,636,450 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิตี เซอร์วิสเซส จาํกดั 2.40 - 5.50   40,000,000  49,000,000  -  -  89,000,000 

บริษทั อาศยั โฮลดิงส์ จาํกดั 2.32 - 5.50  16,000,000  64,300,000  (52,000,000)  -  28,300,000 

บริษทั ดุสิต เวิลดว์ายด ์จาํกดั 2.19 - 5.50  68,000,000  182,100,000  (2,000,000)  -  248,100,000 

บริษทั ดุสิตแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 2.50 - 5.50  -  246,600,000  -  -  246,600,000 

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

D&J Co., Ltd. 3.50 - 3.55  -  46,280,903  -  (2,200,453)  44,080,450 

Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. 3.55  -  4,252,155  -  -  4,252,155 

รวม   1,205,570,350  878,233,058  (162,000,000)  (3,361,753)  1,918,441,655 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

  

 อัตราดอกเบีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลอืนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน ลดลง 

เปลียนแปลงอตัรา

แลกเปลยีน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2562    

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล  จาํกดั 2.48 - 3.14  115,400,000  13,700,000  (1,600,000)  -  127,500,000 

บริษทั ดุสิตฟู้ดส์ จาํกดั 2.42 - 3.55  -  469,500,000  -  -  469,500,000 

บริษทั ดุสิต เอก็เซลเลนซ ์จาํกดั 2.45 - 4.00  164,572,600  17,200,000  (11,000,000)  -  170,772,600 

Dusit Overseas Co., Ltd. 4.00  345,555,000  -  -  (31,757,250)  313,797,750 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตส์ี จาํกดั 2.75 - 3.55  -  159,000,000  (159,000,000)  -  - 

บริษทั ดุสิต ฮอสปิตลัลิตี เซอร์วิสเซส จาํกดั 2.40 - 3.58  -  40,000,000  -  -  40,000,000 

บริษทั อาศยั โฮลดิงส์ จาํกดั 2.40 - 2.70  -  16,000,000  -  -  16,000,000 

บริษทั ดุสิต เวิลดว์ายด์ จาํกดั 3.58  -  68,000,000  -  -  68,000,000 

รวม   625,527,600  783,400,000  (171,600,000)  (31,757,250)  1,205,570,350 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 อัตราดอกเบีย  งบการเงินรวม  

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลอืนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน ลดลง 

เปลียนแปลงอตัรา

แลกเปลียน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2563    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 4.31  219,335,000  288,996,667  -  -  508,331,667 

รวม   219,335,000  288,996,667  -  -  508,331,667 

 

2562            

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 5.0125 - 5.20  73,335,000  146,000,000  -  -  219,335,000 

รวม   73,335,000  146,000,000  -  -  219,335,000 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

148 

25 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

 อัตราดอกเบีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ผลต่างจากการ  

รายการเคลอืนไหวของเงินกู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที 

1 มกราคม  เพมิขึน ลดลง 

เปลียนแปลงอตัรา

แลกเปลยีน 

ณ วนัที 

31 ธันวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

2563    

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั 2.19 - 3.22  315,000,000  1,120,000,000  (34,000,000)  -  1,401,000,000 

วทิยาลยัดุสิตธานี 2.75  -  200,000,000  -  -  200,000,000 

รวม   315,000,000  1,320,000,000  (34,000,000)  -  1,601,000,000 

 

2562            

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั 3.08  90,400,000  380,000,000  (155,400,000)  -  315,000,000 

รวม   90,400,000  380,000,000  (155,400,000)  -  315,000,000 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)  

 

สัญญาเงินกู้ ยืม 

 

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นตวัสัญญาใชเ้งินออกโดยบริษทัย่อย มีกาํหนดชาํระเงินเมือ

ทวงถาม พร้อมกาํหนดอตัราดอกเบียตามทีไดร้ะบุไวใ้นตารางขา้งตน้  

 

บริษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่ Dusit Fudu Hotel Management 

(Shanghai) Co., Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อย (2562 : การร่วมค้า) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 24 ลา้น

หยวน เพือเป็นทุนหมุนเวียน โดยมีระยะเวลาในการให้กูย้ืม 5 ปี อตัราดอกเบียอา้งอิงตามอตัราเงินให้กูย้ืม 1 - 5 ปีของ

ธนาคารจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทงันีในปี 2563 บริษทัย่อยดังกล่าวไดเ้พิมสัดส่วนการถือหุ้นใน Dusit Fudu 

Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ผา่นการแปลงหนีเป็นทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 6.2)  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมเพอืใชเ้ป็นเงินลงทุนต่าง ๆ 

ของบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ภายในวงเงินรวมทงัสินไมเ่กิน 340 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวกาํหนดอตัราดอกเบีย 

MLR ลบร้อยละ 2.95 ต่อปี   

 

เมือวนัที 23 มิถุนายน 2560 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดัซึงเป็นบริษทัย่อยทาํสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน 

เพือใช้เป็นเงินลงทุนต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 350 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวกาํหนดอตัราดอกเบีย MLR 

ลบร้อยละ 1 ต่อปี  ต่อมาเมือวนัที 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาเงิน

กูย้ืมเพือเพิมวงเงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทงัสองรายตามสัดส่วนการลงทุน เพือใช้ในการพฒันาโครงการดุสิต 

เซ็นทรัล ปาร์ค โดยเป็นวงเงินกูย้ืมจากบริษทัภายในวงเงินรวมทงัสินไม่เกิน 746 ลา้นบาท และจากผูถื้อหุ้นอีกรายหนึง

ภายในวงเงินรวมทงัสินไม่เกิน 510 ลา้นบาท  

 

เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบับริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึงภายในวงเงินรวม

ทงัสินไม่เกินจาํนวน 400 ลา้นบาท เพือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีลงนามในสัญญา

เงินกูแ้ละให้สิทธิขยายเวลาดงักล่าวต่อไปอีกคราวละ 1 ปี ตามขอ้ตกลงและเงือนไขทีจะตกลงร่วมกนัต่อไป เงินกูนี้

มีกาํหนดชาํระคืนเมือผูกู้มี้รายรับเพียงพอทีจะชาํระคืนเงินกูบ้างส่วนหรือทงัหมดและกาํหนดอตัราดอกเบียร้อยละ 

2.75 ต่อปี   
  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

150 

25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

สัญญาการจัดการสิทธิในการเช่าอาคาร 

 

บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาการจดัการสิทธิในการเช่าอาคารกบับริษทั สวนลุม 

พร็อพเพอร์ตี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัร่วมเพือให้เช่าอาคารศูนยก์ารคา้ โดยบริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ไดรั้บเงินมดัจาํ

ส่วนแรกเป็นจาํนวนเงิน 492.38 ลา้นบาทจากบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน 2560 และไดรั้บเงินมดัจาํ

ตามสัญญาส่วนที 2 ในวนัที 5 กรกฎาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 492.38 ล้านบาท และจะได้รับส่วนทีเหลือตาม

เงือนไขทีตกลงร่วมกนั 

 

ในไตรมาสที 2 ปี 2563 บริษทัไดป้ฏิบตัิหน้าทีภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาการจัดการสิทธิใน

การเช่าอาคารศูนยก์ารคา้กบับริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (ซึงเป็นบริษทัร่วม) ครบถว้นแล้ว บริษทัจึงรับรู้

รายไดค้่าธรรมเนียมการจัดการจาํนวนเงิน 296.62 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และ 231.36 ลา้น

บาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม (สุทธิจากรายไดที้ยงัไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนเงิน 65.26 ลา้นบาท 

(หมายเหตุขอ้ 10))  

 

สัญญาเช่าสิงปลูกสร้าง 

 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทั วิมานสุริยา จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเช่าสิงปลูกสร้างกบับริษทั 

สวนลุม พร็อพเพอร์ตี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัร่วม เพือดําเนินกิจการค้าปลีกและศูนย์การคา้ มีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 

นับตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2567 และกาํหนดค่าเช่าทังหมดเป็นจาํนวน 3,880 ล้านบาท โดยมีการชําระค่าเช่าและ

เงือนไขขอ้ผูกพนัเป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญา นอกจากนี สัญญาเช่าดงักล่าวกาํหนดให้สิทธิต่ออายสุัญญาออกไปอีก 

30 ปี จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2627 โดยผูเ้ช่าจะตอ้งชาํระเงินมดัจาํเพือเป็นหลกัประกนัการต่ออายุ จาํนวน 433.90 ลา้น

บาท ณ วนัทีไดมี้การส่งมอบทรัพยสิ์นทีเช่า โดยคู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงให้เงินมดัจาํดงักล่าวเป็นค่าเช่าทงัหมดในช่วง

การต่ออายกุารเช่า 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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25 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

สัญญาพัฒนาโครงการอาคารสาํนักงาน 

 

ในไตรมาสที 3 ปี 2563 บริษทัได้ปฏิบติัหน้าทีภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาพฒันาโครงการอาคาร

สาํนกังาน (Framework Development Agreement) กบับริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ครบถว้น

แลว้ บริษทัจึงรับรู้รายไดค้่าพฒันาโครงการอาคารสํานักงานในบญัชีรายไดอื้นเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท ในงบ

กาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกาํไรขาดทุนรวม  

 

สัญญาโอนสิทธิการเช่า 

 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิการเช่าทีดินบางส่วนและหนา้ทีต่างๆ ตามสญัญาเช่าในส่วนทีเกียวขอ้งกบัทีดิน

บางส่วนนนักบับริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมในฐานะผูรั้บโอนสิทธิ (“พระราม 4”) มี

กาํหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2567 และมีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปอีก 29 ปี 6 เดือน โดยมี

ระยะเวลาในการรือถอนสิงปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างใหม่ 7 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป ในการ

โอนสิทธิการเช่าทีดินบางส่วนนี บริษทัไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ จาํนวน 100 ลา้นบาท จากความเห็น

ของทีปรึกษากฎหมาย ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า บริษทัไดโ้อนสิทธิและหน้าทีทีมีนัยสําคญัภายใต้สัญญาเช่าทีดิน

ดงักล่าวให้แก่พระราม 4 ตลอดช่วงระยะเวลาทีโอนสิทธิโดยไม่มีเงือนไขทีบริษทัตอ้งจ่ายคืนค่าโอนสิทธิดงักล่าว

ตามทีกาํหนดในสัญญาโอนสิทธิการเช่า บริษทัไดด้าํเนินการให้พระราม 4 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโดยตรงกบัสํานักงาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ลว้ บริษทัจึงรับรู้ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิเป็นรายได้อืนในงบกาํไรขาดทุน

รวมจํานวน 90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) และในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการจาํนวน 100 ล้านบาท 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
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26 ส่วนงานดําเนนิงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทัทีมีสินคา้และ

บริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั การดาํเนินงาน

ของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

 ส่วนงาน 1 ธุรกิจโรงแรมและรับจา้งบริหารโรงแรม 

 ส่วนงาน 2 ธุรกิจการศึกษา 

 ส่วนงาน 3 ธุรกิจอาหาร 

 ส่วนงาน 4  ธุรกิจอืน 

 

ส่วนงานอืนรวมถึงการลงทุนและการบริการอืนๆไม่มีส่วนงานใดทีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพือกําหนดส่วนงานที

รายงานในปี 2563 หรือ 2562 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไร

ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  
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26 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุด 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

รวม 

   วันท ี31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,583    3,792    397    416    453    422    170    201    -    -    2,603    4,831  

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน  20    23    1    30    -     -     81    77    (102)  (130)   -     -   

รวมรายได้  1,603    3,815    398    446    453    422    251    278    (102)  (130)   2,603    4,831  

         

กาํไรจากการขายเงินลงทุน       139 244 

กาํไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงินลงทุน      127 464 

กาํไรจากการรวมธุรกิจแบบขนั      46 - 

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน      109 - 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ      231 - 

กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ      5 582 

รวมรายได้และรายได้อืน       3,260  6,121 

          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (7)   (16)  (11)    (27)  4  10   75  29   -  -   61    (4) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 625 330  46 38  64 38  118 55  -  -   853  461  

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน 

     หกัภาษีเงินได ้

 

(1,115) 

 

94  

 

- 

 

(18) 

 

(31)  

 

35  

 

148 

 

735  

 

(53)  

 

(51)  

 

(1,051)  

 

795  

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้             1      (189) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี             (1,050)   606  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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26 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีสินสุด 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 

รวม 

   วันที 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        

ไทย  772    2,192    397    416    333    422    170    201   -   -    1,672    3,231  

ต่างประเทศ  811    1,600    -     -    120    -     -     -    -   -    931    1,600  

รวมรายได้ 1,583   3,792    397    416    453    422    170    201     -     -    2,603    4,831  

                        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหนึง  1,447    3,413    15    2    -     11    145    205   -   -    1,607   3,631  

ตลอดช่วงเวลาหนึง  136    379    382    414    453    411    25    (4)  -   -    996   1,200  

รวมรายได้  1,583    3,792    397    416    453    422    170    201   -   -    2,603   4,831  
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26 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุด 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง

บริหารโรงแรม 

 ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอืน  ตัดรายการ 

ระหว่างกัน 

รวม 

   วันที 31 ธันวาคม 2563  2562 2563 2562 2563 2562  2563  2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        

ไทย  405   855   -   1   -   -    423   257   -   -    828   1,113  

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

รวมรายได้  405   855   -   1   -   -    423   257   -   -    828   1,113  

          

เงินปันผลรับ        248 262 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน        -  259 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ       297 -  

รวมรายได้และรายได้อืน        1,373  1,634 

           

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหนึง  311   661    -    -   -  -    423   257   -   -    734   918  

ตลอดช่วงเวลาหนึง  94   194    -    1   -  -    -    -   -   -    94   195  

รวมรายได้  405   855    -    1   -  -    423   257   -   -    828   1,113  
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27 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายการตลาด  45,486,253    86,263,990    24,194,440    50,052,195  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  118,732,767    157,216,942    38,748,430    47,763,457  

อนื ๆ  55,553,836    86,746,013    18,634,181    27,313,676  

รวม  219,772,856    330,226,945    81,577,051    125,129,328  

 

28 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน  944,353,957    975,507,448    440,297,051    454,863,715  

ค่าใชจ้่ายทีปรึกษา  131,473,325    185,664,837    97,678,824    142,267,853  

อืน ๆ  328,492,753   505,596,468   214,652,360    330,116,635  

รวม  1,404,320,035    1,666,768,753    752,628,235    927,248,203  
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29 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 
 

(บาท) 

เงินเดือนและ 

ผลประโยชน์พนกังาน 

  

1,563,427,051  

  

 1,878,456,170  

  

 575,955,393  

  

 661,326,714  

จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ  35,886,573    37,042,148    19,251,866    17,670,452  

จ่ายสมทบกองทุนประกนัสังคม  11,345,269    17,252,347    5,061,880    6,247,923  

รวม 1,610,658,893    1,932,750,665    600,269,139  685,245,089 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็น

กองทุนสาํรองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

 

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหนา้ที ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

  

1,610,658,893 

   

1,932,750,665  

  

 600,269,139  

  

 685,245,089  

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัสัญญาเช่า  56,454,607    513,504,614    38,541,114    202,192,322  

ค่าสาธารณูปโภค  106,106,057    141,297,017    43,404,822    53,520,657  

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา  65,596,631    87,504,345    32,466,888    30,375,668  
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31 ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

2563  2562  2563  2562 
 

(บาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน        

สาํหรับปีปัจจุบนั   98,355,026  261,517,215  -  - 

         

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 

       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว  (98,981,263)  (72,237,108)  (17,911,294)  21,199,545 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (626,237)  189,280,107  (17,911,294)  21,199,545 

  

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ใน งบการเงินรวม 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 2563  2562 

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได ้

 (ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้ 
(บาท) 

 การเปลียนแปลงใน 

  มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 

  ของเงินลงทุนเผือขาย -  - -  (463,953,342)  78,538,505 (385,414,837) 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการ 

       ประมาณตามหลกั 

       คณิตศาสตร์ประกนัภยั (12,650,449)  3,795,135 (8,855,314) 39,523,798  (7,022,271) 32,501,527 

 รวม (12,650,449)  3,795,135 (8,855,314) (424,429,544)  71,516,234 (352,913,310) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
 

(บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,051,058,684) 794,798,981 (309,551,571) (28,418,617) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (265,547,241) 130,225,323 - - 

รายได/้รายจ่ายทีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ 

   เพอืเสียภาษ ี 173,317,136 20,782,052 (17,911,294) 21,199,545 

ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็น   

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

91,195,114 

 

39,106,452 

 

- 

 

- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 408,754 (833,720) - - 

รวม (626,237) 189,280,107 (17,911,294) 21,199,545 

  

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ใน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 2563  2562 

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้ 

(บาท) 

การเปลียนแปลงใน 

   มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 

   ของเงินลงทุนเผือขาย -  -  -  (7,849,200)  1,569,840  (6,279,360) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ   

   ประมาณตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  4,526,809  (905,362)  3,621,447 

  รวม -  -  -  (3,322,391)  664,478  (2,657,913) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

รวม 126,458,158  84,902,186  (143,649,083)  (138,502,817) 

การหกักลบรายการของภาษี  (33,714,448)  (9,991,125)  33,714,448  9,991,125 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  92,743,710  74,911,061  (109,934,635)  (128,511,692) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

รวม 43,045,174  26,370,700  (78,538,178)  - 

การหกักลบรายการของภาษ ี (43,045,174)  -  43,045,174  - 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ -  26,370,700  (35,493,004)  - 

 

 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น     

 ณ วนัที 

1 มกราคม 2562  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 ไดม้าจากการ 

รวมธุรกิจ 

 ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (บาท) 

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

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

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

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

          

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

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

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

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

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

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

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

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

           

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



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น     

 ณ วนัที 

1 มกราคม 2563  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอนื 

 ไดม้าจากการ 

รวมธุรกิจ 

 ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (บาท) 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 534,386  3,089,941  -  -  3,624,327 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,427,635  7,015,954  -  -  39,443,589 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  64,987,193  -  -  64,987,193 

อืน ๆ  51,940,165  (33,537,116)  -  -  18,403,049 

รวม 84,902,186  41,555,972  -  -  126,458,158 

          

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริง 36,527,525  (36,527,525)  -  -  - 

เครืองหมายการคา้ 17,870,652  (6,698,291)  -  -  11,172,361 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 14,931,139  (986,072)  -  -  13,945,067 

สัญญาวิลล่า 1,837,917  (447,003)  -  -  1,390,914 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 61,069,922  (9,108,616)  -  62,571,557  114,532,863 

อืน ๆ  6,265,662  (3,657,784)  -  -  2,607,878 

รวม 138,502,817  (57,425,291)  -  62,571,557  143,649,083 

           

สุทธิ (53,600,631)  98,981,263  -  (62,571,557)  (17,190,925) 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

163 

31 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

  ณ วนัที  

1 มกราคม  

2562 

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  

2562 

  (บาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ขาดทุนสะสมทางภาษี  16,343,191 (16,343,191) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  22,229,358 (4,917,626) (905,362) 16,406,370 

อืน ๆ   9,903,058 61,272 - 9,964,330 

รวม  48,475,607 (21,199,545) (905,362) 26,370,700 

      

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง  1,569,840 - (1,569,840) - 

รวม  1,569,840 - (1,569,840) - 

      

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

 
 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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31 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

  ณ วนัที  

1 มกราคม  

2563 

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

ส่วนของผู ้

ถือหุ้น 

 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  

2563 

  (บาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  16,406,370 (743,076) - 15,663,294 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  - 2,378,034 - 2,378,034 

อืน ๆ   9,964,330 15,039,516 - 25,003,846 

รวม  26,370,700 16,674,474 - 43,045,174 

      

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง  - (1,236,820) 79,774,998 78,538,178 

รวม  - (1,236,820) 79,774,998 78,538,178 

      

สุทธิ  26,370,700 17,911,294 (79,774,998) (35,493,004) 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ทียังไม่ได้รับรู้  2563  2562  2563  2562 

  (บาท) 

ผลแตกต่างชวัคราว   27,761,838 20,627,780 21,210,454 20,228,729 

ขาดทุนทางภาษ ี  180,339,310 115,640,136 83,057,049 81,496,142 

สุทธิ  208,101,148 136,267,916 104,267,503 101,724,871 

 

ขาดทุนทางภาษจีะสินอายุในปี 2568 ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกบัภาษีเงินได้

ปัจจุบนันนั กลุ่มบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจากยงัไม่มีความ

เป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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32 กําไรต่อหุ้น 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562  
(บาท / หุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของ        
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขันพืนฐาน)        

กาํไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลยั 

ดุสิตธานี (1,042,864,777)  276,317,053  (291,640,277)  (49,618,162) 

กาํไรจากวิทยาลยัดุสิตธานี 31,729,750  43,899,482  -  - 

รวม (1,011,135,027)  320,216,535  (291,640,277)  (49,618,162) 

 

จาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้  

   (ขนัพนืฐาน)         

จาํนวนหุน้สามญัทีออก        

   ณ วนัที 1 มกราคม 850,000,000  850,000,000  850,000,000  850,000,000 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 850,000,000  850,000,000  850,000,000  850,000,000 

   หัก หุน้ทุนซือคืนโดย บริษทั 

             ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั  

 

(4,715,000)  

 

(4,715,000)  -  - 

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว  

   (ขันพืนฐาน) 

 

845,285,000  

 

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

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ไม่รวม 

วิทยาลยัดุสิตธานี 

 

(1.24) 

  

0.33 

  

(0.34) 

  

(0.06) 

กาํไรตอ่หุน้จากวทิยาลยัดุสิตธานี 0.04  0.05  -  - 

 รวม (1.20)  0.38  (0.34)  (0.06) 

 
  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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33 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลทีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นจาํนวน 850 ลา้นหุน้ มีดงันี 
 

 

 

จดัสรรจาก วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงิน 

ปันผลต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563       

เงินปันผลระหวา่งกาล* กาํไรสะสม 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.19  161.50 
       

ปี 2562       

เงินปันผลประจาํปี กาํไรสุทธิ 26 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 0.17  144.50 

 

* ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมือวนัที 4 สิงหาคม 2563 
 

34 เครืองมือทางการเงิน 
 

(1) มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ

เงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

เครืองมือ

ทางการเงิน

ทีวดัมูลค่า

ดว้ยราคา

ทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (บาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

ตราสารทุน 455,501,305  -  455,501,305  421,697,495  -  33,803,810  455,501,305 

ตราสารหนี 146,844,768  50,000,000  196,844,768  -  196,692,397  -  196,692,397 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 602,346,073  50,000,000  652,346,073         
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

เครืองมือ

ทางการเงิน

ทีวดัมูลค่า

ดว้ยราคา

ทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (บาท) 

หนีสินทางการเงิน              

หุ้นกู ้ -  999,279,000  999,279,000  -  1,000,191,070  -  1,000,191,070

รวมหนีสินทางการเงิน -  999,279,000  999,279,000         

 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า มูลค่า 

ตามบญัชี 

 มูลค่ายุติธรรม 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

 (บาท) 

31 ธันวาคม 2562        

ตราสารทุนทีถือไวเ้พอืคา้ 473,883,600  -  473,883,600  473,883,600 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนสิีนทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่า มูลค่า 

ตามบญัชี 

 มูลค่ายตุิธรรม 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

 (บาท) 

31 ธันวาคม 2562        

หุน้กู ้ 998,249,000  -  1,006,498,270  1,006,498,270 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ตราสารทุนทีไม่ไดอ้ยู ่

ในความตอ้งการของตลาด 

ใชร้าคาทุนซึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ยกเวน้มีการ

เปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในการดาํเนินงานของกิจการทีไปลงทุน 

ตราสารหนีภาคเอกชน ราคาเสนอซือจากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทีรายงาน 

หุ้นกู ้ ราคาเสนอซือจากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทีรายงาน 

 

(2) รายการเคลือนไหวของตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด  

 

 งบการเงินรวม 

ตราสารทุนทีอยู่ใน 

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

 

ซือ 

การโอนเปลียน 

ประเภทเงินลงทุน ขาย  

ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม  

 (บาท) 

2563            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน           

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ย                 

- มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  146,844,768  -  -  -  146,844,768 

รวม -  146,844,768  -  -  -  146,844,768 

            

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน           

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย                 

- มูลค่ายติุธรรม 

  ผา่นกาํไรหรือขาดทุน(1) (2) 473,883,600  -  312,872,335  (473,883,600)  108,825,160  421,697,495 

รวม 473,883,600  -  312,872,335  (473,883,600)  108,825,160  421,697,495 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

ตราสารทุนทีอยู่ใน 

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม  ซือ 

การโอนเปลียน 

ประเภทเงินลงทุน ขาย  

ปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรม  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

 (บาท) 

2562            

เงนิลงทุนชัวคราว            

- ราคาทุน -  -  52,491,858  (5,000,700)  -  47,491,158 

- การปรับมูลค่า -  -  463,953,342  (6,266,700)  (31,294,200)  426,392,442 

หลักทรัพย์เพือค้า(3) -  -  516,445,200  (11,267,400)  (31,294,200)  473,883,600 

            

เงนิลงทุนระยะยาวอืน             

- ราคาทุน 52,491,858  -  (52,491,858)  -  -  - 

- การปรับมูลค่า 420,829,842  -  (463,953,342)  -  43,123,500  - 

หลักทรัพย์เผือขาย(3) 473,321,700  -  (516,445,200)  -  43,123,500  - 

 
(1) เมือวนัที 28 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัร่วมทางออ้ม เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน เนืองจากกลุ่มบริษทั

สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัจากการทีกลุ่มบริษทัไม่มีตวัแทนเป็นคณะกรรมการบริษทัของบริษทั

ร่วมดังกล่าว กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วนัทีเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย              

กบัมูลค่ายุติธรรม เป็นกาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจาํนวน 126.54 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนีใบหุ้นของบริษทัดงักล่าว จาํนวน 10,997,300 หุ้น ไดมี้การ

ปลดภาระหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัดงักล่าว 
(2) ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยเ์พือคา้ในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ทงัหมดใน

ราคาหุ้นละ 21.20 บาท รวมเป็นเงิน 473.90 ลา้นบาท ทาํให้บริษทับนัทึกกาํไรจากการขายเป็นจาํนวน 0.02 

ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
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 34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารมีมติโอน

เปลียนวตัถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาดจากหลักทรัพยเ์ผือขายเป็น

หลกัทรัพยเ์พือคา้ ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน 

พร้อมทงักลับบัญชีทุกบัญชีทีเกียวขอ้ง โดยบนัทึกกาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนในปี 2562 

จาํนวน 463.9 ลา้นบาทสําหรับกลุ่มบริษทั และ 6.3 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2562 บริษทั

ได้จาํหน่ายเงินลงทุนเพือคา้ในธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทงัหมดในราคาหุ้นละ 160 บาท รวมเป็นเงิน 

10.2 ลา้นบาท และบนัทึกขาดทุนจากการขายเป็นจาํนวน 1.1 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 

 

(3) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน    
  

กรอบการบริหารจัดการความเสียง 
 

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร

ความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันา

และติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทัจัดทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพือ

กาํหนดระดบัความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือใหพ้นักงาน

ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหน้าทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบตัิและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับความเสียงทีกลุ่ม

บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ

ภายในทาํหน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตัิในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณี

พิเศษและจะรายงานผลทีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(3.1) ความเสียงด้านเครดิต 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้

และเงินลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มบริษทั 

 

(3.1.1) ลูกหนีการค้า 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละ

ราย อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึง

รวมถึงความเสียงของการผดินดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้ราย

ใหม่แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่ง

สินคา้หรือให้บริการ กลุ่มบริษทัจะทบทวนงบการเงิน ข้อมูลของสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชือถือ 

ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะ

กาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายทีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่าย

ชาํระสูงสุดที 3 เดือน 

 

ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเกียวกบัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะ

เกิดขึนสาํหรับลูกหนีการคา้ 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ลูกหนกีารค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 102,869,330   72,928,069    7,458,196    17,564,746  

เกินกาํหนดชาํระ        

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  62,145,464    97,874,295    7,276,921    3,816,848  

    3 - 6 เดือน  8,511,358    16,808,739    98,901    25,980  

    6 - 12 เดือน  17,862,879    5,450,340    336,982    -   

    มากกว่า 12 เดือน   17,336,739   9,761,973    1,208,678    198,272  

รวม   208,725,770   202,823,416    16,379,678    21,605,846  

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (17,040,127)   (7,342,888)   (1,208,678)   (198,272) 

สุทธิ 191,685,643   195,480,528    15,171,000    21,407,574  

 

ลูกหนกีารค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- ค่าบริหารและค่าบริการอืน ๆ 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  13,393,136    27,848,013    7,621,599    35,348,435  

เกินกาํหนดชาํระ        

    น้อยกวา่ 3 เดือน  10,047,328    14,063,511    15,326,618    4,383,421  

    3 - 6 เดือน  8,061,023    5,050,584    8,980,584    4,693,862  

    6 - 12 เดือน  24,083,387    6,019,539    45,964,582    17,605,654  

    มากกว่า 12 เดือน  27,647,524    18,513,077    26,575,769    34,770,633  

รวม  83,232,398    71,494,724    104,469,152    96,802,005  

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (27,599,330)   (11,713,126)   (11,379,588)   (6,470,963) 

สุทธิ  55,633,068    59,781,598    93,089,564   90,331,042  

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

 

อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตทีเกิดขึนจริง 3 ปียอ้นหลงั และการคาดการณ์

เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

รายการเคลอืนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนของลกูหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (บาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 
 

68,676,118  56,289,339 

เพมิขนึ  52,274,729  18,276,476 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  120,950,847  74,565,815 

 

(3.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจาํกัด

เนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินทีมีอนัดบัความน่าเชือถือ ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามี

ความเสียงดา้นเครดิตตาํ 

 

  



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(3.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดย

จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 
 

 งบการเงินรวม 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 

หนีสินทางการเงนิ             

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,252  2,306  -  -  -  2,306 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,388  1,388  -  -  -  1,388 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,194  268  1,230  568  397  2,463 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที

เกยีวขอ้งกนั 508  26  26  78  534  664 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอืน 26  2  2  4  27  35 

หนีสินตามสัญญาเช่า 7,598  513  511  1,974  18,513  21,511 

หุ้นกู ้ 999  1,035  -  -  -  1,035 

 14,965  5,538  1,769  2,624  19,471  29,402 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 

หนีสินทางการเงนิ             

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,252  2,306  -  -  -  2,306 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการที

เกยีวขอ้งกนั 1,601  1,644  -  -  -  1,644 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 385  385  -  -  -  385 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,763  108  1,100  369  397  1,974 

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,490  67  67  658  13,719  14,511 

หุ้นกู ้ 999  1,035  -  -  -  1,035 

 10,490  5,545  1,167  1,027  14,116  21,855 

 

(3.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดและ

อตัราแลกเปลียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพอืการคา้ 

 

(3.3.1) ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

 

กลุ่มบริษทัอาจมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือและการขาย

สินคา้หรือบริการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี และกลุ่มบริษทั

ไม่ไดป้้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว  
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา

จากการมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 59  43  82  54 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  313  314 

เจา้หนีค่าซือธุรกิจ (58)  (62)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ทีมีความเสียง             1  (19)  395  368 

 

เงนิเยน        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื -  -  1  - 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  44  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ทีมีความเสียง             -  -  45  - 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ทีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินเปโซทีมี

ต่อเงินสกุลอืนๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทางการเงินใน

สกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน

ตามทีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตงัอยู่บนขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบีย

เป็นอตัราคงที และไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อยอดขายและยอดซือทีคาดการณ์ไว ้

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรหรือขาดทุน 

 เปลียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.00 -  -  4  (4) 

 

(3.3.2) ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

 

ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลง ซึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป  

 

ขอ้มูลเกียวกบัอตัราดอกเบียและวนัครบกาํหนดชาํระของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมแสดงอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 18 ขอ้ 20 ขอ้ 21 และขอ้ 25 



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านอัตราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เครืองมือทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงที        

สินทรัพยท์างการเงิน 37  65  1,803  1,090 

หนีสินทางการเงิน (4,341)  (3,760)  (5,852)  (4,075) 

 (4,304)  (3,695)  (4,049)  (2,985) 

        

เครืองมือทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียผันแปร       

สินทรัพยท์างการเงิน 1,599  2,775  1,094  550 

หนีสินทางการเงิน (1,640)  (698)  (763)  (87) 

 (41)  2,077  331  463 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทีมีอัตราดอกเบียคงที 

 

กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินซึงมีอตัราดอกเบียคงทีดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่มีการกําหนดอนุพันธ์ (สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย) เป็น

เครืองมือทีใช้ในการป้องกันความเสียงตามการบญัชีการป้องกันความเสียงในมูลค่ายุติธรรม ดังนัน การ

เปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีรายงานไม่ส่งผลต่อกาํไรหรือขาดทุน  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครืองมือทีมีอัตราดอกเบียผันแปร 

 

การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียที 1% ซึงเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน ทาํให้เกิดการ

เพิมขึนหรือลดลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีแสดงในตารางดงัต่อไปนี การ

วเิคราะห์ตงัอยูบ่นขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที 
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34 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรหรือขาดทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อตัรา

ดอกเบีย

เพิมขนึ 1% 

 อตัรา

ดอกเบีย

ลดลง 1% 

 อตัรา 

ดอกเบีย

เพิมขนึ 1% 

 อตัรา 

ดอกเบีย 

ลดลง 1% 

 (ล้านบาท) 

เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียผนัแปร -  -  3  (3) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) -  -  3  (3) 

 

35 การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนักลงทุน เจา้หนี

และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแลผลตอบแทนจากการ

ลงทุนซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึงไม่

รวมส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 

36 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

36.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

สัญญาทียงัไม่ไดรั้บรู้        

- โครงการดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค 2,123,397,168  1,132,814,847  -  - 

- โครงการอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 2,475,833  3,305,093  2,475,833  3,305,093 

- โครงการอาศยั สาทร 127,454,263  116,300,566  127,454,263  116,300,566 

- อืน ๆ 26,407,252  34,354,769  23,406,831  30,663,103 

รวม 2,279,734,516  1,286,775,275  153,336,927  150,268,762 
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36 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ภายในหนึงปี 70,989,949  117,928,537  57,272,997  52,854,480 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 67,443,110  232,981,299  60,349,009  35,762,146 

รวม 138,433,059  350,909,836  117,622,006  88,616,626 

 

36.3 ภาระผูกพนัอืน ๆ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 95,650,858  120,270,747  89,573,858  89,573,858 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือคาํประกนัจากธนาคารจาํนวน 80.48 ลา้นบาท สําหรับการขอคืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2560 ก่อนการตรวจสอบภาษี และกลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร

จาํนวน 2.37 ลา้นบาท โดยมีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึงคาํประกนั 

 

36.4 ภาระผูกพนัตามสัญญา 

 

วิทยาลัยดุสิตธานี  

 

วิทยาลยัดุสิตธานีทาํสัญญาเพือเปิดหลกัสูตรการศึกษานานาชาติกบัสถาบนั ดงันี 

1) Le Cordon Bleu, Switzerland เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสัญญาเริมตงัแต่เดือนมิถุนายน 2549 โดยวิทยาลยั           

ดุสิตธานีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิให้ Le Cordon Bleu ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา ในระหว่างปี 2559 

วิทยาลยัดุสิตธานีไดต้่อสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริมตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2559 
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36 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

2) Ecole Hotelier de Lausanne, Switzerland เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเริมตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

โดยวิทยาลยัดุสิตธานีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิให้ Ecole Hotelier de Lausanne ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

สัญญานีจะต่ออายุทุกๆ 2 ปี โดยอตัโนมติั 

 

Dusit Overseas Co., Ltd. 

 

เมือวนัที 9 ตุลาคม 2557 บริษทัไดค้าํประกนัต่อเจา้ของโรงแรมแห่งหนึงในต่างประเทศในการเขา้ดาํเนินการ

บริการทางเทคนิค การบริหารและอืน ๆ ตามทีระบุไวใ้นสัญญาการบริหารงานของโรงแรม โดย Dusit Overseas 

Co., Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศฮ่องกง โดยมีเ งือนไขและระยะเวลาตามทีตกลงกนัในสัญญาการ

บริหารงานของโรงแรมนนั 

 

LVM Holdings Pte. Ltd.  

 

LVM Holdings Pte. Ltd. ได้ทาํสัญญาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารสาํคญัของ LVM Holdings Pte. Ltd. ดงันี  

 

1. ผลตอบแทนทีเป็นจาํนวนเงินซึงคาํนวณตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา โดยคาํนวณจากผลประกอบการรวม

ของ LVM Holdings Pte. Ltd. และบริษทัย่อย สาํหรับปี 2562 และ 2563 

2. สิทธิในการไดร้ับหุ้นทุนของ LVM Holdings Pte. Ltd. ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาในวนัทีออกสิทธิการ

ไดรั้บหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2566  

 

D&J Co., Ltd. 

 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2563 D&J Co., Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศญีปุ่ นไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารโรงแรม

กบั Yasuda Real Estate Company Limited เพือดาํเนินการบริหาร “โรงแรมดุสิตธานี เกียวโต” ในประเทศญีปุ่ น 

โดยมีบริษทัเป็นผูค้าํประกนั ซึงบริษทัย่อยแห่งนีมีหน้าทีตอ้งชาํระเงินประกนัผลงานการบริหารงานล่วงหน้าเป็น

เงินจาํนวน 376.90 ลา้นเยน หรือเทียบเท่า 113.03 ลา้นบาท โดยเงินประกนัผลงานการบริหารดงักล่าวจะถูกแบ่ง

จ่ายตามระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญารับจา้งบริหารโรงแรมนี มีระยะเวลา 240 เดือน นับตงัแต่วนัทีส่ง

มอบโรงแรม 
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37 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

Dusit Thani Philippines, Inc. 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  Dusit Thani Philippines, Inc. ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการถูก

ฟ้องเรียกค่าเสียหาย และภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินงานของบริษทัย่อย ซึงยงัไม่ได้บนัทึกในงบ

การเงินของบริษทัยอ่ยนี เช่น ขอ้พิพาทเรืองแรงงานกบั National Labour Relations Commission - National Capital 

Region อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีความเห็นว่าค่าใชจ่้ายจากภาระหนีสินทีอาจจะเกิดขึนดังกล่าว 

(ถา้มี) จะไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงิน จึงมิไดมี้การตงัสาํรองดงักล่าวในงบการเงินรวม 

 

38       เรืองอืน ๆ   

 

38.1  การเขา้ร่วมลงทุนกบั Metro Pacific Investments Corporation 

 

ในวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดล้งนามในสัญญาการลงทุนกบั Metro Pacific Investments Corporation เพือ

ร่วมพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพือทีพกัอาศยัในประเทศฟิลิปปินส์ ในการ

นี บริษทัจะจดัตงับริษทัยอ่ยใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ชือ Dusit Philippines Corporation และถือหุน้ร้อยละ 100 โดย

มีทุนจดทะเบียนเริมตน้ประมาณ 0.352 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10.91 ลา้นบาท การเขา้ร่วมลงทุนครังนี

มีเงือนไขต่างๆ ทีตอ้งปฏิบติัตามทีกาํหนดในสัญญา เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทาํให้คู่สัญญา

ตกลงทีจะเลือนแผนการจดัตงับริษทัย่อยใหม่นีออกไป เพือรอดูสถานการณ์และทบทวนแผนธุรกิจอีกครัง ดงันนั ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าว ยงัไม่ถูกจดัตงั จึงยงัไม่มีการเรียกชาํระเงินค่าหุน้ 

 

38.2  การขายหุ้นใน Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 

 

ในวนัที 5 มีนาคม 2563  Dusit Thani Philippines, Inc. ซึงเป็นบริษทัย่อยโดยทางออ้มแห่งหนึง ไดล้งนามในสัญญา

ซือขายหุ้นเพือทีจะขายหุ้นทีลงทุนทังหมดใน Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. ซึงเป็นบริษัทร่วม

ทางออ้ม ให้กบับุคคลภายนอก ในราคา 359,999,700 เปโซ หรือประมาณ 219.60 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2563 คู่สัญญาตกลงเลือนรายการซือขายออกไป เป็นเหตุใหร้ายการซือขายดงักล่าวยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ 
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38       เรืองอืน ๆ (ต่อ) 

 

38.3  การลงทุนในต่างประเทศ  

 

เมือวนัที 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติโครงการจัดตงับริษัทร่วมทุนในราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย ชือ Dusit Saudi LLC ซึงเข้าร่วมลงทุนโดย Dusit Overseas Co., Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น

ทางออ้ม) เพือรับบริหารโรงแรม และเป็นทีปรึกษาทางเทคนิคการสร้างโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.13 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.38 ลา้นบาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจะเขา้ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 เมือวนัที 2 

เมษายน 2558 Dusit Overseas Co., Ltd. ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนดงัทีกล่าวแลว้ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแต่อยา่งใด 

 

39 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 

เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึงไดร่้วมลงทุนใน

บริษทัทีจดัตงัใหม่ 2 แห่ง เพอืดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการศึกษาดา้นศิลปะการทาํอาหารและเครืองดืม ดงันี  

 

1.  บริษทั เดอะ คุ๊กกิง แคปิตอล แบงคอก จาํกัด ดําเนินธุรกิจสนับสนุนการพฒันาด้านศิลปะการทาํอาหารและ

เครืองดืมโดยการให้คาํปรึกษา การให้เช่าพืนทีและสถานทีในการดาํเนินการ โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึงบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั ถือหุ้นร้อย

ละ 50 และบริษทัใหม่นีไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทัแลว้เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

2.  บริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชัน แบงคอก จาํกัด ประกอบกิจการสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในด้านศิลปะการ

ทาํอาหารและเรืองทีเกียวกบัการตอ้นรับต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนการดาํเนินกิจการร้านอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียน  

3 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึงบริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั 

ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษทัใหม่นีไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทัแลว้เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2564



บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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40 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพือให้

สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี 
 

  งบการเงินรวม 

 

 ก่อน 

จดัประเภทใหม่ 

 

จดัประเภทใหม่ 

 หลงั 

จดัประเภทใหม่ 

  (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  1,464,800,463 (77,459,995) 1,387,340,468 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  90,090,395 77,459,995 167,550,390 

เงินกูย้มืระยะยาว  1,601,899,817 (1,601,899,817) - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  - 1,382,564,817 1,382,564,817 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  - 219,335,000 219,335,000 

รวม    -   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ก่อน 

จดัประเภทใหม่ 

  

จดัประเภทใหม่ 

 หลงั 

จดัประเภทใหม่ 

  (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  276,581,405  (38,161,987)  238,419,418 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  46,238,446  38,161,987  84,400,433 

เงินกูย้มืระยะยาว  1,053,950,000  (1,053,950,000)  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  1,053,950,000  1,053,950,000 

รวม     -   
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