
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 

ขอมูลทางการเงนิรวมและขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหวางกาล 

(ยังไมไดตรวจสอบ) 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด และบริษัทยอย  

และขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด ซึ่งประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของเจาของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ 

ในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลน้ีตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทาง

การเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลประกอบดวยการใชวิธีการสอบถามบุคลากร

ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่อง 

ที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลที่สอบทานได

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาว

ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของ

ขาพเจา 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

กรุงเทพมหานคร

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,144,896 1,892,904 33,447 1,001

เงินลงทุนระยะสั้น 8 139,874 60,586 - -

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 185,435 226,104 11 -

สินคาคงเหลือ 161,153 142,289 - -

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 14 392,273 346,184 32,207 22,719

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 14 - - 437,150 415,250

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 402,914 293,899 8,880 7,860

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,426,545 2,961,966 511,695 446,830

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 36,692 38,175 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 19,065,877 19,065,877

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา สุทธิ 11 170,011 245,621 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 14 1,580,867 1,560,331 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 10 17,632,846 16,321,490 - -

คาความนิยม 1,189,119 1,207,972 - -

สิทธิการเชา 1,733,344 1,776,300 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 68,983 75,397 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 32,756 33,360 343 -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 63,889 169,038 742 -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,508,507 21,427,684 19,066,962 19,065,877

รวมสินทรัพย 25,935,052 24,389,650 19,578,657 19,512,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อ่ืน 1,049,234 666,907 4,509 8,644

เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 14 476,972 405,509 204,683 144,872

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 14 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป สุทธิ 12 536,558 1,910,591 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 36,548 5,198 5,193 5,193

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 225,514 201,747 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,902 230,727 636 141

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,721,558 8,716,509 5,572,851 5,454,680

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 12 5,637,958 2,823,776 - -

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 786,232 815,529 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 32,813 30,512 1,717 -

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 19,335 19,604 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,476,338 3,689,421 1,717 -

รวมหนี้สิน 14,197,896 12,405,930 5,574,568 5,454,680

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญจํานวน 107,809,200 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 10,780,920 10,780,920 10,780,920 10,780,920

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญจํานวน 107,809,200 หุน

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 100 บาท 10,780,920 10,780,920 10,780,920 10,780,920

สวนเกินมูลคาหุน 3,255,791 3,255,791 3,255,791 3,255,791

สวนลดมูลคาจากการรวมกิจการภายใต

การควบคุมเดียวกัน (2,119,141) (2,119,141) - -

กําไรสะสม

ยังไมไดจัดสรร 310,799 356,144 (32,622) 21,316

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (491,213) (289,994) - -

รวมสวนของเจาของ 11,737,156 11,983,720 14,004,089 14,058,027

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 25,935,052 24,389,650 19,578,657 19,512,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการใหบริการ 973,842 380,614 6,370 -

ตนทุนจากการใหบริการ (551,359) (155,727) (6,211) -

กําไรขั้นตน 422,483 224,887 159 -

รายไดอ่ืน 35,772 44,265 3,927 611

คาใชจายในการขาย (75,232) (26,050) (210) -

คาใชจายในการบริหาร (227,951) (42,397) (8,439) (319)

ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) (113,164) (25,767) (49,718) -

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทรวม

และการรวมคา (75,153) 10,142 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (33,245) 185,080 (54,281) 292

ภาษีเงินได 13 (12,100) (26,293) 343 -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (45,345) 158,787 (53,938) 292

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษี

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของ

เงินลงทุนเผ่ือขาย 86 79 - -

- ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน

   จากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (201,287) (361,346) - -

- ภาษีเงินไดที่เก่ียวกับรายการ

   ที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

      รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (18) (17) - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

เขาไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษี (201,219) (361,284) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

- สุทธิจากภาษี (201,219) (361,287) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (246,564) (202,497) (53,938) 292

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (45,345) 78,629 (53,938) 292

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 80,158 - -

(45,345) 158,787 (53,938) 292

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (246,564) 78,691 (53,938) 292

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - (281,188) - -

(246,564) (202,497) (53,938) 292

- - - -

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (0.42) 11.66 (0.50) 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สวนลด

มูลคาจากการ การเปลี่ยน ผลตางของอัตรา

รวมกิจการ แปลงมูลคา แลกเปลี่ยนจาก รวมสวน สวนไดเสีย

ทุนที่ออก สวนเกิน ภายใตการ กําไรสะสม ของเงินลงทุน การแปลงคา รวมองคประกอบอื่น ผูเปนเจาของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ควบคุมเดียวกัน ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย ขอมูลการเงิน ของสวนของเจาของ ของบริษัทใหญ ควบคุม เจาของ

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (2,119,141) 356,144 155 (290,149) (289,994) 11,983,720 - 11,983,720

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (45,345) 68 (201,287) (201,219) (246,564) - (246,564)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (2,119,141) 310,799 223 (491,436) (491,213) 11,737,156 - 11,737,156

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 51,000 - 14,637 128,333 142 - 142 194,112 8,579,571 8,773,683

เพิ่มทุนระหวางงวด 3,300,000 - - - - - - 3,300,000 - 3,300,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 78,629 62 - 62 78,691 (281,188) (202,497)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 3,351,000 - 14,637 206,962 204 - 204 3,572,803 8,298,383 11,871,186

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

สวนของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไรสะสม รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ยังไมไดจัดสรร เจาของ

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 21,316 14,058,027

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - (53,938) (53,938)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (32,622) 14,004,089

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 51,000 - (487) 50,513

เพ่ิมทุนระหวางงวด 3,300,000 - - 3,300,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - 292 292

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 3,351,000 - (195) 3,350,805

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ)
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บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไร(ขาดทนุ)สทุธกิอ่นภาษีเงนิได ้ (33,245) 185,080 (54,281) 292

รายการปรบัปรงุกําไร(ขาดทนุ)

กอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสทุธิ

ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน

คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 146,342 37,085 - -

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 566 - - -

กําไรจากการขายเงนิลงทนุระยะสั �น (324) (173) - -

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 1,934 291 - -

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ 2,159 195 - -

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 75,153 (10,142) - -

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไมเ่กดิขึ�นจรงิ - - 399 -

ดอกเบี�ยรับ (30,162) (30,415) (3,888) (611)

ตน้ทนุทางการเงนิ 113,164 25,767 49,718 -

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลงเงนิทนุหมนุเวยีน 275,587 207,688 (8,052) (319)

การเปลี�ยนแปลงเงนิทนุหมนุเวยีน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 40,153 (14,816) (11) (611)

ลกูหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (13,021) (75,674) (6,495) -

สนิคา้คงเหลอื (18,864) 2,841 - -

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น (104,319) (15,083) (1,020) 1

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 105,149 (173,346) (742) -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 376,061 70,636 (4,136) 68

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21,745 (72,906) 9,700 -

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน 23,767 3,500 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (191,825) 9,044 496 -

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน (269) - - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนนิงาน 514,164 (58,116) (10,260) (861)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนนิงาน (ตอ่) 514,164 (58,116) (10,260) (861)

จา่ยผลประโยชนพ์นักงาน (1,108) - - -

จา่ยดอกเบี�ย (51,329) (19,958) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 461,727 (78,074) (10,260) (861)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - (2,498,544) (21,900) -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (1,562) (366) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (1,592,770) (1,179,511) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทนุระยะสั �น (233,399) (209,000) - -

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุระยะสั �น 154,521 177,061 - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสทิธกิารเชา่ - (554,940) - -

เงนิสดรับจากรายไดด้อกเบี�ย 1,122 1,368 2,606 611

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,672,088) (4,263,932) (19,294) 611

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 62,000 - 62,000 -

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,083,021 - - -

เงนิสดรับจากการเพิ�มทนุของบรษัิท - 3,300,000 - 3,300,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (597,953) (29,000) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,547,068 3,271,000 62,000 3,300,000

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 336,707 (1,071,006) 32,446 3,299,750

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (84,715) (386,013) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,892,904 5,377,980 1,001 571

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิ�นปี 2,144,896 3,920,961 33,447 3,300,321

รายการที�มใิชเ่งนิสด

รายการที�มใิชเ่งนิสดที�มสีาระสําคญั

ณ วนัที� 31 มนีาคม ประกอบดว้ย

คา่ตดัจําหน่ายสทิธกิารเชา่และคา่ธรรมเนยีม

ในการจัดหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชบีนัทกึเป็นตน้ทนุ

ที�ดนิ, อาคาร และอปุกรณร์ะหวา่งงวด 23,884 - - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

12

1 ขอมลูทั่วไป 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (“บริษัท”) จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยโดยจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวง

พาณิชยเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีที่อยูตามที่จดทะเบียนดังน้ี

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอรส บี ช้ัน 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมกิจการ”) คือ กลุมกิจการดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุนและ

ธุรกิจโรงแรมในและตางประเทศ 

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีแสดงในสกุลเงินบาทดวยหนวยพันบาท เวนแตไดระบุเปนอยางอื่น 

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562

2 เกณฑการจดัทาํขอมลูทางการเงิน 

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

และขอกําหนดเพิ่มเติมอ่ืนเก่ียวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกันใหใชขอมูล 

ทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

3 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวนเรื่องที่อธิบายในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ 4 

กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

ซึ่งมีผลบังคับใช วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวาง 

การประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาใช

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

กลุมกิจการไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญากับลูกคามาถือปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 โดยไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่รายงานไวเดิม
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5 ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ และขอสมมติที่มีผลกระทบตอ

การนํานโยบายการบัญชีมาใช และจํานวนเงินของสินทรัพยและหน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

อาจแตกตางจากประมาณการ 

6 ขอมลูตามสวนงานและรายได

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน ของกลุมกิจการระบุสวนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใชในการวัดผลการ

ดําเนินงานของกลุมกิจการ ดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สวนงานธรุกิจ

โรงแรมใน

ประเทศ

สวนงานธรุกิจ

โรงแรม

ตางประเทศ *

สวนงาน

ธรุกจิอื่น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดตามสวนงาน 340,831 633,010 (29,133) 944,708

รายไดระหวางสวนงาน - - (10,247) (10,247)

รายไดจากลูกคาภายนอก 340,831 633,010 (39,380) 934,461

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษเีงนิได 101,995 24,570 (159,810) (33,245)

จังหวะเวลาการรบัรูรายได

เม่ือปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น  

(point in time)

340,831 633,010 (39,380) 934,461

ตลอดชวงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติ

(over time)

- - - -

รวมรายได 340,831 633,010 (39,380) 934,461

*  หมายถึงกลุมบริษัท APAC 
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6 ขอมลูตามสวนงานและรายได (ตอ) 

ขอมลูทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

สวนงานธรุกิจ

โรงแรมใน

ประเทศ

สวนงานธรุกิจ

โรงแรม

ตางประเทศ*

สวนงาน

ธรุกจิอื่น รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดตามสวนงาน 401,614 - 54,407 456,021

รายไดระหวางสวนงาน (21,000) - - (21,000)

รายไดจากลูกคาภายนอก 380,614 - 54,407 435,021

กําไรกอนภาษเีงนิได 134,796 - 50,284 185,080

จังหวะเวลาการรบัรูรายได

เม่ือปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น 

(point in time)

380,614 - 54,407 435,021

ตลอดชวงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติ

(over time)

- - - -

รวมรายได 380,614 - 54,407 435,021

*  หมายถึงกลุมบริษัท APAC

7 มูลคายตุิธรรม 

ตารางตอไปน้ีแสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงรายการท่ีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกับ

ราคาตามบัญชี

ขอมลูทางการเงนิรวม 

ขอมลูระดบัที่ 1 ขอมลูระดบัที่ 2 ขอมลูระดบัที่ 3 รวม

31 มนีาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มนีาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มนีาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มนีาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัย

เงินลงทนุใน

ตราสารทนุระยะส้ัน 139,874 60,586 - - - - 139,874 60,586

รวมสนิทรพัย 139,874 60,586 - - - - 139,874 60,586
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8 เงินลงทนุระยะสัน้

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังน้ี

หลักทรพัยเผื่อขาย

ขอมลูทางการเงินรวม

พนับาท

มูลคาตามบัญชีตนงวด 60,586

การซื้อเพิ่มขี้น 233,399

การจําหนาย (154,197)

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย 86

มูลคาตามบัญชีสิ้นงวด 139,874

9 ลูกหนี้การคา สทุธิ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีการคาซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการคาและ

ลูกหน้ีอื่นสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ไมเกิน 3 เดือน 165,721 193,368 - -

3 - 6 เดือน 6,183 1,832 - -

6 - 12 เดือน 517 16,152 - -

เกินกวา 12 เดือน - 157 - -

172,421 211,509 - -

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (775) (209) - -

รวม 171,646 211,300 - -
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10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ สทุธิ

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงิน

รวม

ขอมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 16,321,490 -

การซื้อ 1,579,087 -

โอนยายประเภท (20) -

ตัดจําหนายและจําหนายออกไป (2,159) -

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (134,929) -

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (130,623) -

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 17,632,846 -
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11 เงินลงทนุในบรษิทัยอย บรษิทัรวม และการรวมคา 

11.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีดังน้ี 

ชื่อบรษิทั ประเทศที่จดทะเบยีน ลักษณะธรุกิจ

ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สดัสวนความเปนเจาของ เงินลงทนุตามวธิรีาคาทุน

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

รอยละ รอยละ พนับาท พนับาท

บรษิัทยอย 

บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอสแลนด จํากัด ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 99.99 99.99 300,000 300,000

บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 99.99 99.99 2,873,000 2,873,000

S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 100.00 100.00 8,060,166 8,060,166

S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ประเทศฮองกง ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 100.00 100.00 2,063,823 2,063,823

S Hotels and Resort (SC) Pte Ltd. ประเทศเซเชลส ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 100.00 100.00 5,768,888 5,768,888

รวม 19,065,877 19,065,877
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11 เงินลงทนุในบรษิทัยอย บรษิทัรวม และการรวมคา (ตอ) 

ชื่อบรษิทั ประเทศที่จดทะเบยีน ลักษณะธรุกิจ

ขอมลูทางการเงินรวม 

สดัสวนความเปนเจาของ เงินลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

รอยละ รอยละ พนับาท พนับาท

บรษิัทรวม

บริษัท ลากูนาเซอรวิส จํากัด ประเทศไทย ใหบริการสนับสนุน 

ใหแกบริษัทในเครือ 27 27 25,426 24,386

รวม 25,426 24,386

การรวมคา 

FS JV CO LIMITED สหราชอาณาจักร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน 50 50 73,723 149,091

FS JV LICENSE LIMITED สหราชอาณาจักร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน 50 50 70,862 72,144

รวม 144,585 221,235

รวม 170,011 245,621

D
R
AFT



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

19

11 เงินลงทนุในบรษิทัยอย บรษิทัรวม และการรวมคา (ตอ)

11.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุ

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม 

เงินลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

ราคาตามบัญชีตนงวด 245,621 150,298

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)  (75,153) 10,142

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (457) (512)

ราคาตามบัญชีปลายงวด 170,011 159,928

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัดตามสัญญาเชาดําเนินงานของการรวมคาตามสวนไดเสีย 

ในการรวมคาที่ ไมสามารถยกเลิกไดมีจํานวน 97.42 ลานปอนด (วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน  

98.12 ลานปอนด) 

12 เงินกูยมื 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 

ขอมลูทางการเงิน

รวม

ขอมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบัญชีตนงวด 4,734,367 -

กูยืมเพิ่มขึ้น 2,083,021 -

จายชําระคืน (597,952) -

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชี (12,943) -

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (31,977) -

ราคาตามบัญชีปลายงวด 6,174,516 -
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13 คาใชจายภาษีเงนิได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 24,361 23,789 - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (12,261) 2,504 (343) -

12,100 26,293 (343) -

คาใชจายภาษีเงินไดระหวางกาลไดต้ังคางจายจากการประมาณการของฝายบริหารโดยใชอัตราภาษีเดียวกันกับที่ใชกับ

อัตราของกําไรรวมทั้งปที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือ อัตรารอยละ 20 ตอป (ประมาณการอัตราภาษีเงินไดที่ใชในงวดระหวาง

กาล พ.ศ. 2561 คืออัตรารอยละ 20 ตอป)

14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 

ก) บรษิัทใหญ

กลุมกิจการถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการดังตอไปน้ี 

ประเทศที่จด

ทะเบยีน

สดัสวนความเปนเจาของ  

(รอยละ) 

ชื่อ ประเภท

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท  

   อินเตอร จํากัด

บริษัทใหญ ประเทศไทย 81 81

S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. ผูถือหุนของบริษัท ประเทศสิงคโปร 19 19

ข) รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 

นโยบายการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสรุปได ดังน้ี

- รายไดคาบริหารและบริการอื่นคิดจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5 หรือราคา

ที่ตกลงรวมกัน 

- คาซื้อสินคาคิดตามราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก  

- คาเชาคิดตามอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก 

- คาบริหารโครงการคิดตามอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญารวมทุน 

- คาที่ปรึกษาคิดตามอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญาจางที่ปรึกษา 
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

21

14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ) 

รายการกับบุคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การซือ้สนิคาและ 

รบับรกิาร

    กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 23 31 - -

รายไดคาบรหิารจดัการ 

   บริษัทยอย - - 6,370 -

คาบรหิารจดัการ 

   บริษัทรวม 1,535 - - -

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 29,927 6,014 - -
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562
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14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ) 

ข) รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ)

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดคาเชาและ 

   คาบริการ 

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 243 126 - -

คาเชาและคาบรกิาร 

   บริษัทยอย - - 11 -

   บริษัทรวม 7,796 - 667 -

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 2,359 - 784 -

ดอกเบีย้รบั

   บริษัทยอย - - 3,878 -

   กิจการรวมคา 28,990 29,243 - -

ดอกเบีย้จาย

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 49,717 4,733 49,717 -

คาใชจายอื่น

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 6 - 6 -

ผลประโยชนของ 

   พนักงานทีจ่าย 

   โดยใชหุนเปนเกณฑ

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 2,131 - 2,131 -
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
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14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ) 

ค) ยอดคางชาํระทีเ่กดิจากการขายและซือ้สนิคาและบรกิาร 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เก่ียวของกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

ลูกหนี้การคา 

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 46 - - -

ลูกหนีอ้ื่น

   บริษัทยอย - - 4,468 2

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 157,625 113,091 - -

ดอกเบี้ยคางรับ 

   บริษัทยอย - - 23,310 22,690

   กิจการรวมคา 220,404 189,053 - -

เงินทดรองจาย 

   บริษัทยอย - - 24 24

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 14,215 44,040 4,405 3

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 392,273 346,184 32,207 22,719

เจาหนี้กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

เจาหนี้การคา 

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 5 15,225 - -

เจาหนีอ้ืน่ 

   บริษัทรวม 1,705 3,243 836 -

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 281,484 239,265 112,700 111,434

ดอกเบี้ยคางจาย 

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 83,056 36,981 83,056 33,438

เงินทดรองรับ

   กิจการที่เก่ียวของกันอื่น 110,722 110,795 8,091 -

รวมเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 476,972 405,509 204,683 144,872
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
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14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ) 

ง) เงินใหกูยืมแกกิจการทีเ่กีย่วของกนั 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินใหกูยืมระยะสั้น

   - บริษัทยอย - - 437,150 415,250

รวม - - 437,150 415,250

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 437.15 ลานบาท 

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 415.25 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ถึงรอยละ 4.00 ตอป 

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รอยละ 3.75) และมีกําหนดชําระเม่ือทวงถาม 

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินใหกูยืมระยะยาว

   - การรวมคา 1,580,867 1,560,331 - -

รวม 1,580,867 1,560,331 - -

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมแกการรวมคาจํานวน 

37.99 ลานปอนด (วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 37.99 ลานปอนด) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR  

บวก 6.50 ตอป และอัตรารอยละ 8 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 LIBOR บวก 6.5 ตอป และอัตรารอยละ  

8 ตอป) และมีกําหนดชําระตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

มูลคาตามบัญชีตนงวด 1,560,331 1,671,269 - -

ผลตางจากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน 20,536 (5,992) - -

มูลคาตามบัญชีปลายงวด 1,580,867 1,665,277 - -
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  
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14 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (ตอ) 

จ) เงินกูยมืจากกจิการทีเ่กีย่วของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูยืมระยะสั้น

   - บริษัทยอย 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830

รวม 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวของกันเปนต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 5,357.83 

ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 5,295.83 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ถึงรอยละ 

4.00 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รอยละ 3.75 ถึงรอยละ 3.80 ตอป) และมีกําหนดจายชําระคืนเม่ือทวง

ถาม

ฉ) คาตอบแทนผูบรหิารสาํคัญของกจิการ 

คาตอบแทนที่จายหรือคางจายสําหรับผูบริหารสําคัญของกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินเดือนและผลประโยชนระยะสั้นอ่ืน 6,760 - 3,622 -

ผลประโยชนระยะยาวอื่น 1,333 - 1,333 -

ผลประโยชนของพนักงานที่จาย 

   โดยใชหุนเปนเกณฑ 1,262 - 921 -

รวม 9,355 - 5,876 -
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

26

15 ภาระผูกพนัและเหตุการณทีอ่าจเกดิขึ้น 

15.1 ภาระผูกพนัรายจายฝายทุน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน ซึ่งยังไมไดรับรูใน

ขอมูลทางการเงิน มีดังน้ี

ขอมลูทางการเงินรวม 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

พนับาท พนัเหรยีญสหรฐั พนับาท พนัเหรยีญสหรฐั

ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน 5,017 72,555 5,017 93,429

15.2 สัญญาเชาดาํเนนิงานทีย่กเลกิไมได - กรณีกลุมกจิการเปนผูเชา 

กลุมกิจการไดทําสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดเก่ียวของกับการเชาท่ีดิน พื้นที่ในอาคารสํานักงาน 

ยานพาหนะ และบริการอื่นๆ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันสําหรับจํานวนเงินขั้นตํ่าในการจาย

คาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดมีดังน้ี

ขอมลูทางการเงนิรวม 

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

พนับาท พนัเหรยีญสหรฐั พนัรปูมอรเิชยีส พนับาท พนัเหรยีญสหรฐั พนัรปูมอรเิชยีส

ภายใน 1 ป 14,650 2,165 3,154 15,823 2,192 3,154

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 4,606 8,648 10,250 4,479 8,772 11,039

เกินกวา 5 ป - 83,252 - - 84,920 -

รวม 19,256 94,065 13,404 20,303 95,884 14,193

ขอมลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ป 2,726 -

เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 365 -

เกินกวา 5 ป - -

รวม 3,091 -

15.3 หนงัสอืค้าํประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการดําเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจ เปนจํานวน 7.02 ลานบาท และ 0.28 ลานเหรียญฟ จิ (วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน  

7.02 ลานบาท และ 0.28 ลานเหรียญฟจิ)
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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จาํกดั  

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหวางกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562

27

16 เหตุการณภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน

จํากัด และเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 

และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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