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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกัด (บริษทั) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี โดยถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
งบการเงนิที�ตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี 
 งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ9นสุด 

วนัเดียวกนัของแต่ละปี 
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ,งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,นๆ  
ซึ, งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี9  ขา้พเจา้เชื,อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที,ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื,อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ที�เน้น - เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิและข้อจาํกัดในการเผยแพร่และนําไปใช้ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 ซึ, งอธิบายถึงเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมซึ, งได้จัดทาํขึ9 นในลักษณะ 
งบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statements) โดยนาํเสนองบการเงินสามปีสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เพื,อวตัถุประสงค์สําหรับการนําไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ, งในหนังสือชี9 ชวนของบริษัทในการนําเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั9 งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแก่ผูล้งทุนทั9 งในและต่างประเทศ ดังนั9 น การนําเสนองบการเงินรวมนี9  
จึงมีโครงสร้างและเนื9อหาที,แตกต่างจากงบการเงินที,จดัทาํขึ9นตามที,กฎหมายกาํหนด ซึ, งทาํใหง้บการเงินรวมนี9 อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับ
ใชเ้พื,อวตัถุประสงคอื์,น ทั9งนี9  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ไดเ้ปลี,ยนแปลงไปเนื,องจากเรื,องที,ใหสั้งเกตนี9  
 

เรื�องอื�น 
 

บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั เคยจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายสําหรับแต่ละปีแยกต่างหาก โดยงบการเงินสําหรับปีสิ9นสุด
วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน และสําหรับปีสิ9นสุดวนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที,ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ขา้พเจา้เคยตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีสิ9นสุด
วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และผูส้อบบญัชีอื,นในสํานักเดียวกบัขา้พเจา้เคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ9นสุดวนัที,  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และออกรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแยกต่างหากเพื,อเสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัในแต่ละปี ตามรายงาน
ลงวนัที, 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และวนัที, 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และวนัที, 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั 

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที,รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี9  โดยถูกตอ้งตามที,ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี,ยวกับการควบคุมภายในที,กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื,อให้สามารถจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที,ปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเนื,อง เปิดเผยเรื,องที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเนื,อง เวน้แต่กรรมการมีความตั9งใจที,จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,อง
ต่อไปได ้ 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื,อให้ไดค้วามเชื,อมั,นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซึ, งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื,อมั,นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื,อมั,นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
ที,มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที,ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื,อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที,ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี9   



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี,ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื,อตอบสนองต่อความเสี,ยงเหล่านั9น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบ
ขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ, งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการ
ทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั9งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที,ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวิธีการตรวจสอบที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ9นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี,ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที,ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญัที,เกี,ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี,ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ9นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื,อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื9 อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที,ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที,ควร
หรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที,เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดสื้,อสารกบักรรมการในเรื,องต่างๆ ที,สําคญัซึ, งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ไดว้างแผนไว ้ซึ, งรวมถึง
ประเดน็ที,มีนยัสาํคญัที,พบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องที,มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธิ< 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, 3760 
กรุงเทพมหานคร 
27 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,892,903,825 5,377,979,990 299,965,606 1,000,596 571,442 656,798

เงินลงทุนระยะสัน 8 60,585,570 62,689,654 39,402,317 - - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน สุทธิ 9 226,104,241 64,426,466 57,538,416 10 17 27

สินคา้คงเหลือ 10 142,289,279 38,707,788 37,148,111 - - -

ลูกหนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั 26 346,183,823 82,273,869 26,162,857 22,718,789 - -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 26 - - - 415,250,000 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 11 293,898,688 29,940,743 20,236,030 7,860,581 1,631 3,425

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,961,965,426 5,656,018,510 480,453,337 446,829,976 573,090 660,250

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั 38,174,893 1,483,220 2,565,374 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - 19,065,876,905 49,999,500 49,999,500

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ สุทธิ 12 245,621,057 150,297,829 75,365,760 - - -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 26 1,560,331,169 1,671,269,107 1,702,998,140 - - -

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 13 16,321,490,056 3,237,839,806 3,345,722,367 - - -

ค่าความนิยม 14 1,207,972,046 249,202,677 249,202,677 - - -

สิทธิการเช่า 30 1,776,299,887 8,244,089 9,294,750 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 15 75,397,230 51,948,434 51,382,583 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 33,359,932 33,533,783 45,719,908 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 17 169,037,720 816,689,627 1,569,186 53 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,427,683,990 6,220,508,572 5,483,820,745 19,065,876,958 49,999,500 49,999,500

รวมสินทรัพย์ 24,389,649,416 11,876,527,082 5,964,274,082 19,512,706,934 50,572,590 50,659,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 666,906,616 137,600,433 143,546,768 8,644,304 59,250 62,242

เจา้หนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั 26 405,509,123 271,337,452 270,773,732 144,871,912 - 26,650

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 26 5,295,830,000 553,250,000 753,250,000 5,295,830,000 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 19 1,910,591,038 116,000,000 - - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,197,985 41,184,627 31,182,474 5,192,651 - -

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 201,747,098 2,884,403 6,665,892 - - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 230,727,180 10,569,882 8,422,777 141,378 - 226

รวมหนีสินหมุนเวยีน 8,716,509,040 1,132,826,797 1,213,841,643 5,454,680,245 59,250 89,118

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว สุทธิ 19 2,823,775,926 1,947,681,436 2,058,397,589 - - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 815,529,219 6,661,936 - - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 30,512,335 15,662,026 23,816,484 - - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 19,603,038 11,042 132,633 - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,689,420,518 1,970,016,440 2,082,346,706 - - -

รวมหนีสิน  12,405,929,558 3,102,843,237 3,296,188,349 5,454,680,245 59,250 89,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามญัจาํนวน 107,809,200 หุ้น 

   มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท

   (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

   หุ้นสามญัจาํนวน 510,000 หุ้น 

   มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 21 10,780,920,000 51,000,000 51,000,000 10,780,920,000 51,000,000 51,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญัจาํนวน 107,809,200 หุ้น

   มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 100 บาท 

   (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

   หุ้นสามญัจาํนวน 510,000 หุ้น

   มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 100 บาท) 10,780,920,000 51,000,000 51,000,000 10,780,920,000 51,000,000 51,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,255,790,774 - - 3,255,790,774 - -

ส่วนเกิน(ส่วนลด)มูลค่าจากการรวมกิจการภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (2,119,140,909) 14,637,469 14,637,469 - - -

กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 356,143,600 128,333,319 4,906,550 21,315,915 (486,660) (429,368)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (289,993,607) 141,966 35,948 - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 11,983,719,858 194,112,754 70,579,967 14,058,026,689 50,513,340 50,570,632

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม - 8,579,571,091 2,597,505,766 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,983,719,858 8,773,683,845 2,668,085,733 14,058,026,689 50,513,340 50,570,632

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 24,389,649,416 11,876,527,082 5,964,274,082 19,512,706,934 50,572,590 50,659,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการให้บริการ 2,575,728,409 1,073,966,497 967,958,042 - - -

ตน้ทุนจากการให้บริการ (1,469,344,362) (573,628,074) (536,862,080) - - -

กาํไรขันต้น 1,106,384,047 500,338,423 431,095,962 - - -

รายไดอื้น 22 489,560,646 159,336,869 142,942,552 255,018,494 5,340 2,853

คา่ใชจ่้ายในการขาย (238,987,254) (80,599,959) (72,587,672) - - -

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (663,078,780) (152,765,121) (156,737,963) (115,456,772) (62,632) (374,007)

ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบียจ่าย) (292,664,711) (110,980,981) (112,006,213) (112,430,110) - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 83,560,812 56,249,672 - - - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 484,774,760 371,578,903 232,706,666 27,131,612 (57,292) (371,154)

ภาษีเงินได้ 24 (34,709,351) (65,782,500) (41,620,794) (5,329,037) - -

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 450,065,409 305,796,403 191,085,872 21,802,575 (57,292) (371,154)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน - สุทธจิากภาษี

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผือขาย 16,816 132,523 44,936 - - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   งบการเงิน (411,827,320) 15,120,024 (388,923,687) - - -

- ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะจดัประเภท

      รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนใน   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,363) (26,505) (8,988) - - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษี (411,813,867) 15,226,042 (388,887,739) - - -

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั (5,290,609)          12,899,724         - - - -

- ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะไม่จดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,058,122 (2,579,945) - - - -

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -สุทธิจากภาษี (4,232,487) 10,319,779 - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธจิากภาษี (416,046,354) 25,545,821 (388,887,739) - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 34,019,055 331,342,224 (197,801,867) 21,802,575 (57,292) (371,154)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 232,042,768 113,106,990 4,964,764 21,802,575 (57,292) (371,154)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 218,022,641 192,689,413 186,121,108 - - -

450,065,409 305,796,403 191,085,872 21,802,575 (57,292) (371,154)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (62,325,292) 123,532,787 5,000,712 21,802,575 (57,292) (371,154)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 96,344,347 207,809,437 (202,802,579) - - -

34,019,055 331,342,224 (197,801,867) 21,802,575 (57,292) (371,154)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 25 38.07 221.78 11.64 3.58 (0.11) (0.87)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ส่วนเกนิ(ส่วนลด)

มูลค่าจากการ การเปลยีน ผลต่างของอตัรา

รวมกจิการ แปลงมูลค่า แลกเปลยีนจาก รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกนิ ภายใต้การ กาํไรสะสม ของเงินลงทุน การแปลงค่า รวมองค์ประกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคุมเดยีวกนั ยงัไม่ได้จัดสรร เผือขาย งบการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,000,000 - - (58,214) - - - 941,786 2,823,940,053 2,824,881,839

เพมิทุนระหวา่งปี 21 50,000,000 - - - - - - 50,000,000 - 50,000,000

ผลกระทบจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - 14,637,469 - - - - 14,637,469 (23,631,708) (8,994,239)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 4,964,764 35,948 - 35,948 5,000,712 (202,802,579) (197,801,867)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 51,000,000 - 14,637,469 4,906,550 35,948 - 35,948 70,579,967 2,597,505,766 2,668,085,733

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 51,000,000 - 14,637,469 4,906,550 35,948 - 35,948 70,579,967 2,597,505,766 2,668,085,733

ผลกระทบจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - - - - - - 5,774,255,888 5,774,255,888

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 123,426,769 106,018 - 106,018 123,532,787 207,809,437 331,342,224

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 51,000,000 - 14,637,469 128,333,319 141,966 - 141,966 194,112,754 8,579,571,091 8,773,683,845

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 51,000,000 - 14,637,469 128,333,319 141,966 - 141,966 194,112,754 8,579,571,091 8,773,683,845

เพมิทุนระหวา่งปี 21 10,729,920,000 3,255,790,774 - - - - - 13,985,710,774 - 13,985,710,774

ผลกระทบจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - (2,133,778,378) - - - - (2,133,778,378) (8,675,915,438) (10,809,693,816)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 227,810,281 13,453 (290,149,026) (290,135,573) (62,325,292) 96,344,347 34,019,055

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10,780,920,000 3,255,790,774 (2,119,140,909) 356,143,600 155,419 (290,149,026) (289,993,607) 11,983,719,858 - 11,983,719,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

10



บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ทุนทีออกและ กําไรสะสม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,000,000 - (58,214) 941,786

เพมิทุนระหวา่งปี 21 50,000,000 - - 50,000,000

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (371,154) (371,154)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 51,000,000 - (429,368) 50,570,632

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 51,000,000 - (429,368) 50,570,632

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (57,292) (57,292)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 51,000,000 - (486,660) 50,513,340

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 51,000,000 - (486,660) 50,513,340

เพมิทุนระหวา่งปี 21 10,729,920,000 3,255,790,774 - 13,985,710,774

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 21,802,575 21,802,575

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10,780,920,000 3,255,790,774 21,315,915 14,058,026,689

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 484,774,760 371,578,903 232,706,666 27,131,612 (57,292) (371,154)

รายการปรับปรุงกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้เป็น

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 382,550,137 159,917,914 142,482,121 - - -

คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ 209,094 - - -

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน (1,217,600) (2,086,815) (354,381) - - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,273,072 4,694,528 4,694,530 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,350,730 1,277,593 1,024,873 - - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (83,560,812) (56,249,672) - - - -

ดอกเบียรับ (144,035,839) (128,186,862) (138,076,981) (37,682,926) (5,340) (2,853)

ตน้ทุนทางการเงิน 292,664,711 105,697,133 112,006,213 112,430,110 - -

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 938,008,253 456,642,722 354,483,041 101,878,796 (62,632) (374,007)

การเปลยีนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (44,047,596) (328,589) 770,266 7 - -

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 255,197,996 374,175 4,570,133 (28,966) - -

สินคา้คงเหลือ (24,363,548) (1,559,678) 84,712 - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (232,692,768) (50,930,945) (8,910,658) (7,858,950) 1,848 (3,420)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 873,732,538 (815,120,440) 124,697 (53) - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (400,592,744) (6,163,098) 56,720,042 8,586,053 (2,992) 10,242

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 83,415,220 (25,265,647) (75,178,373) 111,532,872 (26,650) (500)

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 32,659,867 (3,781,488) (7,829,178) - - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 175,372,828 2,147,105 (49,025,298) 141,379 (227) 225

หนีสินไม่หมุนเวียน 2,235,568 (121,591) (13,632,907) - - -

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 1,658,925,614 (444,107,474) 262,176,477 214,251,138 (90,653) (367,460)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5,229,657) - - - - -

จ่ายดอกเบีย (337,321,646) (79,651,003) (80,413,413) (79,092,070) - -

จ่ายภาษีเงินได้ (95,804,645) (4,590,679) (3,339,362) (136,386) (53) -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,220,569,666 (528,349,156) 178,423,702 135,022,682 (90,706) (367,460)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 138,000,000 - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (5,095,830,000) - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 29,584,724 77,945,712 - - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (23,090,000) - - -

เพมิขึนของเงินฝากทีตดิภาระคาํประกนั - 1,082,154 (110,646) - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 8,824,374 1,621,728 - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,506,110,311) (55,317,981) (165,355,495) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสิทธิการเช่า 30 (808,598,104) - - - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,792,797) (2,286,934) (983,876) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนระยะสัน 8 (674,100,000) (743,063,000) (302,900,000) - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน 677,438,500 721,995,000 263,897,000 - - -

เงินสดจ่ายเพอืการรวมธุรกิจ (6,874,520,804) - - - - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (6,640,586,631) - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - (75,365,760) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 29.2 (2,882,864,060) - - - - -

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบีย 43,338,517 64,913,511 127,291,485 14,993,103 5,350 2,826

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (15,028,209,059) 25,731,848 (97,049,852) (11,583,423,528) 5,350 2,826

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย

ก่อนการรวมธุรกิจ - 5,899,640,000 97,945,146 - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,365,830,000 - 31,895,000 5,365,830,000 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (623,250,000) (200,000,000) - (70,000,000) -

เงินปันผลจ่าย - - (57,450,000) - - -

เงินสดรับจากการเพมิทุนของบริษทั 6,153,000,000 - 500 6,153,000,000 - 500

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (339,791,902) - - - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 10,555,788,098 5,699,640,000 72,390,646 11,448,830,000 - 500

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ (3,251,851,295) 5,197,022,692 153,764,496 429,154 (85,356) (364,134)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (233,224,870) (119,008,308) 620,772 - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,377,979,990 299,965,606 145,580,338 571,442 656,798 1,020,932

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 1,892,903,825 5,377,979,990 299,965,606 1,000,596 571,442 656,798

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทีมิใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการจ่ายชาํระโดย - - - 4,542,580,000 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึนโดยจ่ายเป็นหุน้สามญั - - - 7,832,710,774 - 49,999,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 84 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

15 

 
1 ข้อมูลทั#วไป 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกัด (บริษัท) จดัตั� งขึ� นในประเทศไทยโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย ์
เมื/อวนัที/ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีที/อยูต่ามที/ไดจ้ดทะเบียนดงันี�  
 
เลขที/ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชั�นที/ 10 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เพื/อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเกี/ยวกบัการลงทุนและธุรกิจโรงแรมในและต่างประเทศ 
 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกัด เป็นบริษัทใหญ่ที/ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 81.00 และ S Hotels and 
Resorts (SG) Pte. Ltd. ถือหุ้นของบริษทัในอตัราร้อยละ 19.00 โดยมีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดคือ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี/  จาํกดั 
ซึ/ งตั�งอยูใ่นประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี� ไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเมื/อวนัที/ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีที/สาํคญัที/ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�  
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นในลกัษณะงบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statements) โดย
นาํเสนองบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เพื/อวตัถุประสงคส์าํหรับการนาํไป
เป็นขอ้มูลส่วนหนึ/งในหนงัสือชี�ชวนของบริษทัในการเสนอขายหลกัทรัพยค์รั� งแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแก่ผูล้งทุน
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที/รับรองทั/วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซึ/ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที/ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญติัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
บริษัทไดจ้ัดทาํงบการเงินตามกฎหมายแยกต่างหากสําหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ/ งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ซึ/ งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที/ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพื/อเสนอต่อผูถื้อหุ้นของ เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จาํกัด  
ลงวนัที/ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และวนัที/ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และวนัที/ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ต่อ) 

 
ตามที/ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการซื�อเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และธุรกิจที/อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากบริษัทใหญ่ ดงันั� น กลุ่มกิจการจึงจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปี พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ขึ�นใหม่โดยถือเสมือนว่าบริษทัยอ่ยและธุรกิจดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยและธุรกิจของกลุ่มกิจการตั�งแต่ก่อน
วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ/ งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันที/ออกโดย 
สภาวิชาชีพบญัชี กลุ่มกิจการแสดงผลประกอบการของบริษทัย่อยและธุรกิจดงักล่าวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ซึ/ งเป็นช่วงที/กลุ่มกิจการมิไดล้งทุนในบริษทัย่อยและธุรกิจดงักล่าวเป็นส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในงบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน
ยกเวน้การวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผื/อขายที/รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ/งไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีที/เกี/ยวขอ้ง 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีทั/วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที/สําคญัและการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ/ งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบัติ และตอ้งเปิดเผยเรื/องการใช ้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ความซบัซอ้นหรือขอ้สมมติฐานและการประมาณการที/มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุขอ้ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที/เป็นภาษาไทย ในกรณีที/มีเนื�อความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที/มีการปรับปรุง ซึ/ งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ
เกี/ยวขอ้งกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่ม
กิจการ 
 
กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที/มีการปรับปรุง ซึ/ งมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และวนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการ
ประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมการงาน 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ/ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที/กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื/อกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี/ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบ 
ต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวม
ตั� งแต่วนัที/กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไวใ้น 
งบการเงินรวมนบัจากวนัที/กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวธีิซื�อ สิ/งตอบแทนที/โอนใหส้าํหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์/ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที/ก่อขึ�นเพื/อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สีย 
ในส่วนของเจา้ของที/ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ/งตอบแทนที/โอนใหร้วมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที/ผูซื้�อคาดว่า
จะต้องจ่ายชาํระตามข้อตกลง ตน้ทุนที/เกี/ยวขอ้งกับการซื�อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื/อเกิดขึ�น มูลค่าเริ/มแรกของสินทรัพย ์
ที/ระบุไดที้/ไดม้าและหนี� สินและหนี� สินที/อาจเกิดขึ�นที/รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที/ซื�อ 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ 
มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที/ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสัดส่วนของหุน้ที/ถือโดยส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจที/ดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที/ผูซื้�อถืออยู่ในผูถู้กซื�อก่อนหน้าการรวม
ธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที/ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที/เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สิ/ งตอบแทนที/คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที/ซื� อ การเปลี/ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสิ/งตอบแทนที/คาดวา่จะตอ้งจ่ายที/รับรู้ภายหลงัวนัที/ซื�อซึ/ งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน สิ/งตอบแทนที/คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ/ งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึก
การจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าสิ/งตอบแทนที/โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที/ผูซื้� อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที/มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัที/ซื� อ 
ของสินทรัพยสุ์ทธิที/ระบุไดที้/ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ/งตอบแทนที/โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สีย 
ที/ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที/ผูซื้�อ 
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยที/ไดม้าเนื/องจากการซื�อในราคาตํ/ากว่า
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรที/ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที/ยงั 
ไม่เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์/โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื/อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื/อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับ
เพื/อสะทอ้นการเปลี/ยนแปลงสิ/งตอบแทนที/เกิดขึ�นจากการเปลี/ยนแปลงมูลค่าสิ/งตอบแทนที/คาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั�น 
จะรวมตน้ทุนทางตรงที/เกี/ยวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนนี�   
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที/เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ/งตอบแทนที/จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหุน้ที/ซื�อมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 
(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 
เมื/อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการที/เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี/ยนแปลง 
ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั� นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ/ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื/อ
วตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที/เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน 
สาํหรับทุกจาํนวนที/เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/นในส่วนที/เกี/ยวขอ้งกบักิจการนั�นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการ 
มีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี� สินที/เกี/ยวขอ้งนั�นออกไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมการงาน (ต่อ) 
 

(4) การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยขึ�นอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนั
ตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานที/มีและพิจารณาว่าเป็นการร่วมคา้  
ซึ/ งการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ตามวธีิส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เมื/อเริ/มแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื/อรับรู้
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและการเปลี/ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/นตามสัดส่วนที/กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย  
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั�น 
(รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซึ/ งโดยเนื�อหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ/ งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั�น) 
กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที/ เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านั� น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมี 
ภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื/อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 
 

รายการกาํไรที/ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าที/กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั�น 
รายการขาดทุนที/ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงจะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์/โอนระหว่างกนั
เกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปลี/ยนนโยบายการบญัชีเท่าที/จาํเป็นเพื/อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  

 

(5) การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที/ถูกนาํมารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชีของกิจการที/ถูกนาํมารวมเฉพาะสัดส่วนที/เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที/แสดงอยู่ในงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ลาํดบัที/สูงสุดที/ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที/มีการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดใน 
งบการเงินรวมงวดก่อนที/นาํมาเปรียบเทียบซึ/ งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัที/ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์/ให้ไป หนี� สินที/เกิดขึ�นหรือ
รับมาและตราสารทุนที/ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที/มีการแลกเปลี/ยนเพื/อให้ไดม้าซึ/ งการควบคุม ค่าใชจ่้ายอื/นที/เกี/ยวขอ้งในการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที/ปรึกษากฎหมาย และที/ปรึกษาอื/นในการรวมธุรกิจ 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นต้นทุนของเงินลงทุนใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที/มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น   
 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้�อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที/
ถูกนาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนลดมูลค่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่ม
กิจการจะตดัรายการนี�ออกเมื/อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักาํไรสะสม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 
(6) บริษทัร่วม 

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที/กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ/ งโดยทั/วไปก็คือการที/กลุ่มกิจการถือหุ้น
ที/มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย
ในการแสดงในงบการเงินรวม 
 
รายชื/อของบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินที/ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที/ใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการที/รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั
ที/ กิจการดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที/ใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ/ งเป็นสกุลเงินที/ใช้ใน 
การดาํเนินงานและสกุลเงินที/ใชน้าํเสนองบการเงินของกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที/เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที/ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี/ยน ณ วนัที/เกิด
รายการหรือวนัที/ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที/เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระ 
ที/เป็นเงินตราต่างประเทศ และที/เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที/เป็นตวัเงินซึ/ งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัรา
แลกเปลี/ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
เมื/อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที/ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/น องคป์ระกอบของอตัรา
แลกเปลี/ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการที/ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี/ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น
จะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ(ต่อ) 

 
(ค) กลุ่มกิจการ 

 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มกิจการ (ที/มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที/มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซึ/ งมีสกุลเงินที/ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที/ใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินที/ใช้นาํเสนอ 
งบการเงินดงันี�  
 สินทรัพยแ์ละหนี� สินที/แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที/ของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั�น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี/ย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลี/ยนทั�งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที/เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื/อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั� นอื/นที/มีสภาพคล่องสูงซึ/ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที/ไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของ
หนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนี"การค้า 
 
ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ/มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที/เหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื/อหนี� สงสัยจะสูญ 
ซึ/ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื/อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี�
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที/คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี� การคา้  หนี� สูญที/เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ/ ง
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือของกิจการประกอบดว้ย สินค้าประเภทอาหารและเครื/องดื/ม วสัดุสิ�นเปลือง และอุปกรณ์ที/ใช้ในการดาํเนินงาน
โรงแรม สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที/จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ/ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณ 
โดยวิธีถวัเฉลี/ยถ่วงนํ� าหนัก ตน้ทุนในการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ ตน้ทุนซื�อ และค่าใชจ่้ายทางตรงที/เกี/ยวขอ้งกบัการซื�อสินคา้ 
มูลค่าสุทธิที/จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที/คาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที/จาํเป็นเพื/อให้สินคา้นั�นพร้อมขายรวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกค่าเผื/อการลดมูลค่าสาํหรับสินคา้คงเหลือที/มีการดอ้ยค่าและลา้สมยัเท่าที/จาํเป็น 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

22 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.8 เงินลงทุน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที/นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนเผื/อขาย  
การจดัประเภทขึ�นอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที/เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลา
ลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนเผื/อขาย คือ เงินลงทุนที/จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื/อเสริมสภาพคล่องหรือเมื/ออตัราดอกเบี�ยเปลี/ยนแปลง 
ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที/ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที/จะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่ 
วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีที/ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที/ตอ้งขายเพื/อเพิ/ม
เงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเริ/มแรกดว้ยราคาทุน ซึ/ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ/งตอบแทนที/ให้ไปเพื/อให้ไดม้าซึ/ งเงินลงทุนนั�นรวมทั�ง
ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเผื/อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการกาํไรและขาดทุนที/ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื/อขายรับรู้ใน
ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิที/ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื/อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที/จาํหน่ายเงินลงทุนที/ถือไวใ้นตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที/จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี/ยถ่วงนํ� าหนักดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวน
ทั�งหมดที/ถือไว ้

 
2.9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้รายการเมื/อเริ/ มแรกด้วยราคาทุน ต้นทุนเริ/ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื/นๆ ที/ เกี/ยวข้องกับการ 
ซื�อสินทรัพยน์ั�น ที/ดินแสดงดว้ยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื/อมราคาสะสมและหกัค่าเผื/อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 
 
ต้นทุนที/เกิดขึ� นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ/ งตามความเหมาะสม  
เมื/อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่าง
น่าเชื/อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที/ถูกเปลี/ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื/นๆ กิจการจะรับรู้
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื/อเกิดขึ�น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ที/ดินไม่มีการคิดค่าเสื/อมราคา ค่าเสื/อมราคาของสินทรัพยอื์/นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื/อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที/ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�  
 
ส่วนปรับปรุงที/ดินและทรัพยสิ์นส่วนควบ  5 ถึง 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายสัุญญาเช่า หรือ 5 ถึง 50 ปีแลว้แต่อยา่งใดจะตํ/ากวา่
เครื/องตกแต่งติดตั�ง และเครื/องใชส้าํนกังาน 3 ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
 
ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีที/มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที/คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที/คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที/ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ/งตอบแทนสุทธิที/ไดรั้บจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุน 

 
2.10 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมคือสิ/งตอบแทนที/โอนใหที้/สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพยแ์ละหนี� สินที/ระบุได ้และหนี� สิน
ที/อาจเกิดขึ�นของบริษัทย่อย ณ วนัที/ไดม้าซึ/ งบริษทัย่อยนั� น ค่าความนิยมที/เกิดจากการได้มาซึ/ งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการ 
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
 
ค่าความนิยมที/รับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื/อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื/อการดอ้ยค่าของ 
ค่าความนิยมที/รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุน
เมื/อมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที/ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยที/หน่วยนั�นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ/ งคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที/เกิดความนิยมเกิดขึ�นและระบุส่วนงาน
ดาํเนินงานได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าที/ไดม้าแสดงดว้ยราคาทุน ตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ 15 ถึง 90 ปี 
 
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
(1) ใบอนุญาต 

 
ใบอนุญาตสาํหรับใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรมแสดงดว้ยราคาทุนและมีอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ที/ไม่ทราบแน่ชดั 
ซึ/ งจะถูกพิจารณาดอ้ยค่าทุกปี 

 
(2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการ 3 ถึง 10 ปี 
 

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยที์/มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ/ งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอื์/นที/มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื/อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า 
มูลค่าที/คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื/อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที/คาดว่าจะไดรั้บคืน
ซึ/ งหมายถึงจาํนวนที/สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที/ 
เลก็ที/สุดที/สามารถแยกออกมาได ้เพื/อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่าสินทรัพยที์/ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก
ค่าความนิยมซึ/ งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้/จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที#กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื/อเช่าสินทรัพยซึ์/ งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี/ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�น
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที/ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ/ งตอบแทนจูงใจที/ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึก 
ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น  
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2.15 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เริ/มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิ/งตอบแทนที/ไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที/เกิดขึ�น เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลา
ต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี� ยที/แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที/ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทาํรายการ 
ที/เกิดขึ�น) เมื/อเทียบกบัมูลค่าที/จ่ายคืนเพื/อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื/นๆ ที/จ่ายไปเพื/อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที/มีความเป็นไปไดที้/จะ
ใชว้งเงินกูบ้างส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั/งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที/มีความเป็นไปได้
ที/จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่าย
ตามระยะเวลาของวงเงินกูที้/เกี/ยวขอ้ง 

 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีนเมื/อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื/อนไขใหเ้ลื/อนชาํระหนี� ออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมทั/วไปและเฉพาะเจาะจงที/เกี/ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์/เขา้เงื/อนไขตอ้งนาํมา
รวมเป็นส่วนหนึ/งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์/เขา้เงื/อนไขคือสินทรัพยที์/จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียม
สินทรัพยน์ั�นให้อยู่ในสภาพพร้อมที/จะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมที/จะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
ตอ้งสิ�นสุดลงเมื/อการดาํเนินการส่วนใหญ่ ที/จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์/เขา้เงื/อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที/จะใชไ้ดต้ามประสงค์
หรือพร้อมที/จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง 

 
รายไดจ้ากการลงทุนที/เกิดจากการนําเงินกู้ยืมที/กู้มาโดยเฉพาะที/ยงัไม่ได้นาํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์/เขา้เงื/อนไขไปลงทุน 
เป็นการชั/วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที/สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 

 
ตน้ทุนการกูย้มือื/นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที/เกิดขึ�น 
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ที/เกี/ยวข้องกับรายการที/รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/น หรือรายการที/ รับรู้โดยตรงไปยงั 
ส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที/มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ที/คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที/รายงานในประเทศที/บริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื/อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื/นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที/มีสถานการณ์ที/การนาํกฎหมายภาษีไปปฏิบติัขึ�นอยู่กบัการตีความ 
และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที/เหมาะสมจากจาํนวนที/คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื/อเกิดผลต่างชั/วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคาตามบญัชี 
ที/แสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อย่างไรก็ตาม กิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที/เกิดจากการรับรู้เริ/มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนี� สินที/ 
เกิดจากรายการที/ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที/เกิดรายการ รายการนั� นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบัญชีหรือ 
ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที/มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที/คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที/รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื/อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ที/เกี/ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที/จะนาํจาํนวน
ผลต่างชั/วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชั/วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั/วคราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชั/วคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที/คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื/อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ที/จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี/ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้/ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ/งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงานเมื#อเกษียณอายุ 
 

กิจการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์เมื/อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ โดยกลุ่มกิจการมีทั�งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ 
 

สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที/คงที/ กิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมานที/จะต้องจ่ายเงินเพิ/ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที/จะจ่ายให้พนักงานทั� งหมดสําหรับ 
การให้บริการจากพนักงานทั�งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ/ งบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัที/จะ
จ่ายเงินเพิ/มอีกเมื/อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื/อถึงกาํหนดชาํระ  
 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื/อเกษียณอายุที/ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ/ งจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์
ที/พนกังานจะไดรั้บเมื/อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที/ใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื/อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที/สิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระอย่าง
สมํ/าเสมอ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที/ประมาณการไว ้ซึ/ งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแส
เงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ/งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที/จะจ่ายภาระผกูพนั 
และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที/ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื/อเกษียณอาย ุ 
 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที/เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี/ยนแปลง
ในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นในงวดที/เกิดขึ�น 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
 

2.18 ประมาณการหนี"สิน 
 

ประมาณการสําหรับการฟื� นฟูสภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนการปรับโครงสร้างกิจการ และ การฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื/อ  
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที/จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื/องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ/ งการ
ชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที/ 
ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื/อถือ ประมาณการหนี� สินเพื/อการปรับโครงสร้างกิจการ ประกอบดว้ย ค่าเบี� ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจา้งพนกังาน ประมาณการหนี� สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีที/มีภาระผูกพนัที/คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที/กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื/อจ่ายชาํระ
ภาระผูกพันเหล่านั� น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั� งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ที/กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื/อชาํระภาระผกูพนับางรายการที/จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ/า   
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที/คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ/ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี/ ยงเฉพาะ 
ของหนี� สินที/กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ/มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื/องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัที/กิจการสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิ/มที/เกี/ยวขอ้งกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ/ งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของ 
โดยนาํไปหกัจากสิ/งตอบแทนที/ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.20 การรับรู้รายได้ 
 
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื/ องดื/ม และรายได้บริการอื/น บันทึกเป็นรายได้เมื/อแขกเข้าพักในห้อง  
มีการขายอาหารและเครื/องดื/ม และเมื/อมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
รายไดอื้/นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปนี�  
- รายไดค่้าเช่าพื�นที/ส่วนโรงแรมรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ซึ/ งเป็นไปตามเนื�อหาขอ้ตกลงที/เกี/ยวขอ้ง 
- รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ 
- รายไดก้ารใหบ้ริการอื/นรับรู้เมื/อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

 
2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที/นําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที/มีหน้าที/ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ/งพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ที/บริหารที/ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 
3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน 

 
3.1 ปัจจัยความเสี#ยงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี/ ยงทางการเงินที/หลากหลายซึ/ งไดแ้ก่ ความเสี/ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี/ ยงจากอตัรา
แลกเปลี/ยน ความเสี/ยงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปลี/ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี/ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปลี/ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี/ยงดา้นราคา) ความเสี/ยงดา้นการใหสิ้นเชื/อ และความเสี/ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเสี/ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที/ทาํให้เสียหายต่อ 
ผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยที/สุดเท่าที/เป็นไปได ้
 
การจดัการความเสี/ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายที/อนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเสี/ยงทางการเงินดว้ยการ
ร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ  
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.1 ความเสี#ยงจากอัตราแลกเปลี#ยน 

 
เนื/องจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศซึ/ งเกิดจาก 
สกุลเงินที/หลากหลาย ซึ/ งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด ์และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยน
เกิดขึ�นจากรายการธุรกรรมในอนาคต และการรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ/ งกลุ่มกิจการไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนั
ความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยนไว ้

 
3.1.2 ความเสี#ยงจากอัตราดอกเบี"ย 

 
ความเสี/ ยงจากอตัราดอกเบี� ยที/เกิดจากเงินกู้ยืมซึ/ งมีอตัราดอกเบี� ยลอยตวั บริษทัรักษาระดบัสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ใน
ระดบัที/เหมาะสม อยา่งต่อเนื/องเพื/อใหบ้ริษทัมีสภาพคล่องสูงสุดในขณะที/ตน้ทุนการกูย้มืตํ/าที/สุด 
 

3.1.3 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเสี/ยงทางดา้นสินเชื/อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที/เหมาะสมเพื/อทาํให้
เชื/อมั/นไดว้่าไดข้ายสินค้าและให้บริการนั�นเป็นการขายสินคา้และการให้บริการแก่ลูกคา้ที/มีประวติัสินเชื/ออยู่ในระดับ 
ที/ เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที/จะทํารายการกับสถาบันการเงินที/ มีระดับ 
ความน่าเชื/อถือสูง  

 
3.1.4 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสี/ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบหมายถึงการดาํรงไวซึ้/ งเงินสดและหลกัทรัพยที์/มีตลาดรองรับอยา่งเพียงพอ 
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที/เพียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสี/ยง ส่วนงานบริหารการเงินของ
กลุ่มกิจการตั� งเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุ่นในการรักษาวงเงินสินเชื/อให้มีความเพียงพอเนื/องจากลกัษณะทางธุรกิจมี 
การเปลี/ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปนี� แสดงการวเิคราะห์เครื/องมือทางการเงินที/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�  
 

 ขอ้มูลระดบัที/ 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที/มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดับที/ 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื/นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ/ งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที/สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที/คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น  
 ข้อมูลระดับที/  3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี� สินซึ/ งไม่ได้มาจากข้อมูลที/สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที/ 

ไม่สามารถสังเกตได)้ 
 

งบการเงินรวม 
 

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการที/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลระดบัที# 1 ข้อมูลระดบัที# 2 ข้อมูลระดบัที# 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในตราสารทุนเผื/อขาย 60,585,570 - - 60,585,570 

 60,585,570 - - 60,585,570 
 

ตารางขา้งล่างนี�แสดงสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการที/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 

 ข้อมูลระดบัที# 1 ข้อมูลระดบัที# 2 ข้อมูลระดบัที# 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในตราสารทุนเผื/อขาย 62,689,654 - - 62,689,654 

 62,689,654 - - 62,689,654 
 

ตารางขา้งล่างนี�แสดงสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการที/วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลระดบัที# 1 ข้อมูลระดบัที# 2 ข้อมูลระดบัที# 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในตราสารทุนเผื/อขาย 39,402,317 - - 39,402,317 

 39,402,317 - - 39,402,317 
 

ในระหวา่งปีไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม 
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
เครื/องมือทางการเงินในระดบั 1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื/องมือทางการเงินที/ซื�อขายในตลาดที/มีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที/ในงบการเงิน ตลาดจะ
ถือเป็นตลาดที/ มีสภาพคล่องเมื/อราคาเสนอซื� อขายมีพร้อมและสมํ/ าเสมอ จากการแลกเปลี/ยน จากตัวแทน นายหน้า  
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั�นแสดงถึงรายการในตลาดที/เกิดขึ�นจริงอยา่งสมํ/าเสมอ 
ในราคาซึ/ งคู่สัญญาซึ/ งเป็นอิสระจากกันพึงกาํหนดในการซื�อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื�อขายที/ใช้สําหรับสินทรัพย ์
ทางการเงินที/ถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซื�อปัจจุบนั เครื/องมือทางการเงินนี� รวมอยูใ่นระดบั 1  
 

4 ประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ  
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื/อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอื/นๆ ซึ/งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที/เชื/อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานที/เกี/ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี 
อาจไม่ตรงกับผลที/เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที/สําคญัและขอ้สมมติฐานที/มีความเสี/ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที/อาจเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�  
 
(ก) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที/ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าที/คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยที์/ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 
(หมายเหตุขอ้ 14) 
 

5 การจัดการความเสี#ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพื/อดาํรงไวซึ้/ งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื/องของ
กลุ่มกิจการ เพื/อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้/มีส่วนไดเ้สียอื/น และเพื/อดาํรงไวซึ้/ งโครงสร้างของทุน 
ที/เหมาะสมเพื/อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื/อลดภาระหนี� สิน 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเกี/ยวกับการลงทุนธุรกิจโรงแรม และยอดรายไดไ้ด้ตดัรายการระหว่างกันออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน) 
จากการใหบ้ริการ คาํนวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนบริการและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 
ขอ้มูลเกี/ยวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�   
 
 ตามข้อมูลส่วนงาน ระหว่างส่วนงาน สุทธิ 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
    

รายได้     
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 1,176,025,913 (77,000,000) 1,099,025,913 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) 1,476,702,496 - 1,476,702,496 
ธุรกิจอื/น  608,009,645 (34,888,187) 573,121,458 

รวม 3,260,738,054 (111,888,187) 3,148,849,867 
    

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 221,392,006 (965,741) 220,426,265 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) 104,901,010 - 104,901,010 
ธุรกิจอื/น  159,447,485 - 159,447,485 

รวม 485,740,501 (965,741) 484,774,760 

ภาษีเงินได ้   (34,709,351) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี   450,065,409 
    

สินทรัพย์ ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 25,713,498,401 (21,758,549,053) 3,954,949,348 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) 12,078,895,501 - 12,078,895,501 

ธุรกิจอื/น  8,355,804,567 - 8,355,804,567 

รวม 46,148,198,469 (21,758,549,053) 24,389,649,416 

 
*  หมายถึงกลุ่มบริษทั APAC 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลเกี/ยวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  (ต่อ) 
 
 ตามข้อมูลส่วนงาน ระหว่างส่วนงาน สุทธิ 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
    

รายได้     
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 1,153,166,497 (79,200,000) 1,073,966,497 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 
ธุรกิจอื/น  215,586,541 - 215,586,541 

รวม 1,368,753,038 (79,200,000) 1,289,553,038 
    

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 192,774,970 - 192,774,970 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 
ธุรกิจอื/น  178,803,933 - 178,803,933 

รวม 371,578,903 - 371,578,903 

ภาษีเงินได ้   (65,782,500) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี   305,796,403 
    

สินทรัพย์ ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 3,842,493,338 21,752,299 3,864,245,637 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 

ธุรกิจอื/น  8,012,281,445 - 8,012,281,445 

รวม 11,854,774,783 21,752,299 11,876,527,082 

 
*  หมายถึงกลุ่มบริษทั APAC 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลเกี/ยวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  (ต่อ) 
 
 ตามข้อมูลส่วนงาน ระหว่างส่วนงาน สุทธิ 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
    

รายได้     
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 1,063,158,042 (95,200,000) 967,958,042 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 
ธุรกิจอื/น  142,942,552 - 142,942,552 

รวม 1,206,100,594 (95,200,000) 1,110,900,594 
    

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 107,868,129 - 107,868,129 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 
ธุรกิจอื/น  124,838,537 - 124,838,537 

รวม 232,706,666 - 232,706,666 

ภาษีเงินได ้   (41,620,794) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี   191,085,872 
    

สินทรัพย์ ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 3,990,517,578 (23,638,914) 3,966,878,664 
ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ (*) - - - 

ธุรกิจอื/น  1,997,395,418 - 1,997,395,418 

รวม 5,987,912,996 (23,638,914) 5,964,274,082 

 
*  หมายถึงกลุ่มบริษทั APAC 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เงินสด 6,682,092 673,000 660,000 5,000 5,000 - 

เงินฝากธนาคาร 1,886,221,733 5,377,306,990 299,305,606 995,596 566,442 656,798 

เงินสดและรายการ       

   เทียบเท่าเงินสด 1,892,903,825 5,377,979,990 299,965,606 1,000,596 571,442 656,798 
 

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี�ยอยู่ที/ร้อยละ 0.05 ถึง 1.31 ต่อปี (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.25 ต่อปี 
ตามลาํดบั)  
 

8 เงินลงทุนระยะสั"น  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เงินลงทุนในตราสารทุน       
   - เผื/อขาย 60,585,570 62,689,654 39,402,317 - - - 

เงินลงทุนระยะสั�น 60,585,570 62,689,654 39,402,317 - - - 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ณ วันที# 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - 
การซื�อเพิ/มขึ�น 302,900,000 - 
การจาํหน่าย (263,542,619) - 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 44,936 - 
   

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 39,402,317 - 
การซื�อเพิ/มขึ�น 743,063,000 - 
การจาํหน่าย (719,908,186) - 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 132,523 - 
   

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 62,689,654 - 
การซื�อเพิ/มขึ�น 674,100,000 - 
การจาํหน่าย (676,220,900) - 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย 16,816 - 

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 60,585,570 - 
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8 เงินลงทุนระยะสั"น (ต่อ) 

 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื/อขาย มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ราคาทุน  60,391,296 62,512,196 39,357,381 - - - 
กาํไรที/ยงัไม่เกิดขึ�น 194,274 177,458 44,936 - - - 

มูลค่ายติุธรรม  60,585,570 62,689,654 39,402,317 - - - 
 

9 ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื#น สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ลูกหนี�การคา้ 211,509,281 57,686,261 57,279,081 - - - 

หกั  ค่าเผื/อหนี�สงสัยจะสูญ (209,094) - - - - - 

ลูกหนี�การคา้ สุทธิ 211,300,187 57,686,261 57,279,081 - - - 
รายไดค้า้งรับ 369,254 6,561,493 2,032 10 17 27 

ลูกหนี� อื/น 14,434,800 178,712 257,303 - - - 

ลูกหนี�การคา้และ 
   ลูกหนี� อื/น สุทธิ 226,104,241 64,426,466 

 
57,538,416 

 
10 

 
17 

 
27 

 

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที/คา้งชาํระไดด้งันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ไม่เกิน 3 เดือน 193,367,792 57,306,926 56,948,173 - - - 
ระหวา่ง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,832,685 308,935 125,940 - - - 
ระหวา่ง 6 เดือน 12 เดือน 16,152,012 70,400 204,968 - - - 
เกินกวา่ 12 เดือน 156,792 - - - - - 

 211,509,281 57,686,261 57,279,081 - - - 
หกั  ค่าเผื/อหนี�สงสัยจะสูญ (209,094) - - - - - 

ลูกหนี�การคา้ สุทธิ 211,300,187 57,686,261 57,279,081 - - - 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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10 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

อาหารและเครื/องดื/ม 30,770,486 5,951,175 6,543,887 - - - 
วสัดุที/ใชใ้นการดาํเนินงาน 87,511,408 31,275,064 28,508,726 - - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 24,007,385 1,481,549 2,095,498 - - - 
สินคา้คงเหลือ 142,289,279 38,707,788 37,148,111 - - - 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที/ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการของกลุ่มกิจการจาํนวน 213 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 70 ลา้นบาท และ 64 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนด 136,733,881 4,400,651 4,076,692 7,681,332 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 49,185,264 4,712,697 4,612,358 165,494 1,577 3,425 
เงินมดัจาํ 52,810,155 1,583,491 1,810,135 - - - 
สิทธิการเช่าส่วนที/หมุนเวยีน 53,345,653 1,050,661 1,050,661 - - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที/จ่าย 120,941 5,757,892 5,597,705 - 54 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       
   จ่ายล่วงหนา้ 34,035 10,996,852 - - - - 
อื/นๆ 1,668,759 1,438,499 3,088,479 13,755 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น 293,898,688 29,940,743 20,236,030 7,860,581 1,631 3,425 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

บริษัทย่อย 
 

รายการเคลื/อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี�  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที/ 1 มกราคม 49,999,500 49,999,500 - 
เพิ/มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,015,877,405 - 49,999,500 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 19,065,876,905 49,999,500 49,999,500 
 

การเปลี#ยนแปลงเงินลงทุน 
 

สาํหรับการเพิ/มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปี พ.ศ. 2559 ดูหมายเหตุขอ้ 29.1 

 

บริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด ์จาํกดั 
 

เมื/อวนัที/  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที/ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จาํกัด ซึ/ งเป็นบริษัทย่อย  
มีมติพิเศษอนุมติัใหเ้พิ/มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 270.00 ลา้นบาท จากเดิม 30.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าที/
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท)  
โดยการออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดว้ยมูลค่าที/ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ/งบริษทัไดจ่้ายชาํระแลว้ 
  

บริษทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 

เมื/อวนัที/  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที/ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จาํกัด ซึ/ งเป็นบริษัทย่อย  
มีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ/มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 1,511.12 ลา้นบาท จากเดิม 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 20,00,000 หุ้น มูลค่า 
ที/ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,531.12 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 153,112,289 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 10 บาท)  
โดยการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ดว้ยมูลค่าหุ้นที/ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นละ 8.88 บาท ซึ/ งบริษทัได้
จ่ายชาํระแลว้ 
 

S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างปีที/ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติัให้จดัตั� งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ/ งเป็นบริษัทที/จดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 245,096,904 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 8,060.17 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
245,096,904 หุน้ มูลค่าที/ตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐ 
 

S Hotels and Resorts (HK) Ltd. and S Hotels and Resorts (SC) Pte. Ltd. 
 

สาํหรับการเพิ/มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 7,832.71 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 ดูหมายเหตุขอ้ 29.3 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี�  
 

            สัดส่วนของหุ้นสามญั 

         สัดส่วนของหุ้นสามญั ที#ถือส่วนได้เสีย 

   ทุนจดทะเบียน มูลค่าตามบัญชี ที#ถือโดยกลุ่มกิจการ ที#ไม่มอีํานาจควบคุม 

 ประเทศที# ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 จดทะเบียนจัดตั"ง ของธุรกิจ จํานวน สกลุเงิน บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
                

บริษทั เอส โฮเทล พีพี ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 300,000,000 บาท 30,000,000 30,000,000 299,999,600 29,999,600 29,999,600 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 0.01 
ไอส์แลนด ์จาํกดั                

บริษทั เอส โฮเทล  ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 1,531,122,890 บาท 20,000,000 20,000,000 2,872,999,900 19,999,900 19,999,900 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 0.01 
     แมเนจเมน้ท ์จาํกดั                
S Hotels and Resorts  ประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจลงทุนใน 245,096,904 เหรียญสหรัฐ - - 8,060,166,631 - - 100.00 - - - - - 
     APAC (SG) Pte. Ltd.  บริษทัอื/น              
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ประเทศฮ่องกง ธุรกิจลงทุนใน 42,643,000 ปอนด์ - - 2,063,823,128 - - 100.00 - - - - 100.00 
  บริษทัอื/น              
S Hotels and Resort (SC) Pte Ltd. ประเทศเซเชลส์ ธุรกิจลงทุนใน 177,700,001 เหรียญสหรัฐ - - 5,768,887,646 - - 100.00 - - - - 100.00 
       บริษทัอื/น              
รวม       19,065,876,905 49,999,500 49,999,500       

 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยที/ถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที/ถือหุน้สามญั 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษัทร่วม 
 
จาํนวนที/รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

บริษทัร่วม 24,386,103 - - - - - 

 
24,386,103 - - - - - 

 
จาํนวนที/รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท  
       

บริษทัร่วม (442,710) - - - - - 

 (442,710) - - - - - 

 
บริษทัร่วมดงัต่อไปนี� มีทุนเรือนหุน้เป็นหุน้สามญั ซึ/ งกลุ่มกิจการถือหุน้ทางตรง 
 

  สถานที#ประกอบ สัดส่วนของส่วนได้เสีย   

  ธุรกิจ/ประเทศที# (ร้อยละ) ลักษณะ  

ชื#อ ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั"ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ความสัมพนัธ์ วธิีการวดัมูลค่า 
        

บริษทั ลากูน่าเซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ
สนบัสนุนธุรกิจ

โรงแรม 

ไทย 27 - - บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
บริษทั ลากูน่าเซอร์วสิ จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดั และไม่มีราคาเสนอซื�อขายหุน้ในตลาด 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้า 
 
จาํนวนที/รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท  
       

การร่วมคา้ 221,234,954 150,297,829 75,365,760 - - - 

 221,234,954 150,297,829 75,365,760 - - - 

 
จาํนวนที/รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท  
       

การร่วมคา้ 84,003,522 56,249,672 - - - - 

 84,003,522 56,249,672 - - - - 

 
การร่วมคา้ดงัต่อไปนี� มีทุนเรือนหุน้เป็นหุน้สามญั ซึ/ งกลุ่มกิจการถือหุน้ทางตรง 
 

  สถานที#ประกอบ สัดส่วนของส่วนได้เสีย   

  ธุรกิจ/ประเทศที# (ร้อยละ) ลักษณะ  

ชื#อ ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั"ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ความสัมพนัธ์ วธิีการวดัมูลค่า 
        

FS JV CO LIMITED ธุรกิจการลงทุน 
ในบริษทัอื/น 

สหราชอาณาจกัร 50 50 50 การร่วมคา้ วิธีส่วนไดเ้สีย 

FS JV LICENSE  ธุรกิจการลงทุน 
ในบริษทัอื/น 

สหราชอาณาจกัร 50 50 50 การร่วมคา้ วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
การร่วมคา้ทั�งสองเป็นบริษทัจาํกดั และไม่มีราคาเสนอซื�อขายหุน้ในตลาด 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้า (ต่อ) 
 
งบการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า 
 
งบการเงินสาํหรับบริษทั FS JV CO LIMITED และ FS JV LICENSE LIMITED ซึ/งปฏิบตัิตามวธิีส่วนไดเ้สียแสดงดงัต่อไปนี�  
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วันที# 31 ธันวาคม 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 348,273,416 285,402,034 754,347,927 55,783,924 10,066,959 72,736,695 404,057,340 295,468,993 827,084,622 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น 289,146,400 427,842,299 332,900,769 29,742,385 171,598,193 38,368,835 318,888,785 599,440,492 371,269,604 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 637,419,816 713,244,333 1,087,248,696 85,526,309 181,665,152 111,105,530 722,946,125 894,909,485 1,198,354,226 
          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,977,966,698 7,546,327,062 7,560,664,644 458,912,743 479,348,274 531,948,989 7,436,879,441 8,025,675,336 8,092,613,633 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 6,977,966,698 7,546,327,062 7,560,664,644 458,912,743 479,348,274 531,948,989 7,436,879,441 8,025,675,336 8,092,613,633 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินสาํหรับบริษทั FS JV CO LIMITED และ FS JV LICENSE LIMITED ซึ/งปฏิบตัิตามวธิีส่วนไดเ้สียแสดงดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วันที# 31 ธันวาคม (ต่อ) 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

หนี"สินหมุนเวียน          
หนี� สินหมุนเวียนอื/น          

   (รวมเจา้หนี�การคา้) (1,372,460,059) (1,213,363,628) (6,655,619,760) (90,585,420) (576,790,096) (103,477,144) (1,463,045,479) (1,790,153,724) (6,759,096,904) 

หนี� สินหมุนเวียนรวม (1,372,460,059) (1,213,363,628) (6,655,619,760) (90,585,420) (576,790,096) (103,477,144) (1,463,045,479) (1,790,153,724) (6,759,096,904) 
          

หนี"สินไม่หมุนเวียน          
หนี� สินทางการเงิน (5,694,177,635) (6,594,667,548) (1,680,980,338) (309,564,783) - (396,871,204) (6,003,742,418) (6,594,667,548) (2,077,851,542) 
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื/น (278,928,541) (263,528,672) (278,527,900) - - - (278,928,541) (263,528,672) (278,527,900) 

หนี� สินไม่หมุนเวยีนรวม (5,973,106,176) (6,858,196,220) (1,959,508,238) (309,564,783) - (396,871,204) (6,282,670,959) (6,858,196,220) (2,356,379,442) 
          

สินทรัพย์สุทธิ 269,820,279 188,011,547 32,785,342 144,288,849 84,223,330 142,706,171 414,109,128 272,234,877 175,491,513 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินสาํหรับบริษทั FS JV CO LIMITED และ FS JV LICENSE LIMITED ซึ/งปฏิบตัิตามวธิีส่วนไดเ้สียแสดงดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 
 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 

 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 

สําหรับงวดตั"งแต่
วันที# 12 เมษายน 

ถึงวันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

รายได ้ 3,694,851,136 3,736,173,006 3,293,345,053 231,180,137 230,292,358 60,659,879 3,926,031,273 3,966,465,364 3,984,004,932 
ตน้ทุนขาย (1,647,539,444) (1,615,885,465) (3,064,026,874) (119,424,530) (120,560,689) (47,584,692) (1,766,963,974) (1,736,446,154) (3,111,611,566) 
ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน (1,586,302,974) (1,561,783,237) (423,662,494) (30,272,275) (141,358,437) (8,848,712) (1,616,575,249) (1,703,141,674) (432,511,206) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (288,618,891) (319,871,908) (433,303,195) (12,517,700) (26,297,758) (5,350,588) (301,136,591) (346,169,666) (438,653,783) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเนื/อง 172,389,827 238,632,396 2,352,490 68,965,632 (57,924,526) (1,124,113) 241,355,459 180,707,870 1,228,377 
ภาษีเงินได ้ (73,348,416) (34,793,176) 23,995,799 - - - (73,348,416) (34,793,176) 23,995,799 

กาํไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื/อง 99,041,411 203,839,220 26,348,289 68,965,632 (57,924,526) (1,124,113) 168,007,043 145,914,694 25,224,176 
          

กาํไรหลงัภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานที/ยกเลิก - - - - - - - - - 
          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื/น (17,232,679) (48,613,015) 56,805,789 (8,900,113) (558,315) (6,901,236) (26,132,792) (49,171,330) 49,904,553 
          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 81,808,732 155,226,205 83,154,078 60,065,519 (58,482,841) (8,025,349) 141,874,251 96,743,364 75,128,729 
          

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ - - - - - - - - - 
 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนที/รวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ (ซึ/ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้ดงักล่าว) และปรับปรุงเกี/ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบการเงินสาํหรับบริษทั FS JV CO LIMITED และ FS JV LICENSE LIMITED ซึ/งปฏิบตัิตามวธิีส่วนไดเ้สียแสดงดงัต่อไปนี�  (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการงบการเงินโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งงบการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 

 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 

สําหรับงวดตั"งแต่
วันที# 12 เมษายน 

ถึงวันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิ"นสุด

วันที# 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 188,011,547 - (50,368,736) 84,223,330 142,706,171 - 272,234,877 142,706,171 (50,368,736) 
เพิ/มขึ�น - - - - - 150,731,520 - - 150,731,520 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 99,041,411 179,699,847 26,348,289 68,965,632 (57,924,526) (1,124,113) 168,007,043 121,775,321 25,224,176 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื/น (17,232,679) 8,311,700 56,805,789 (8,900,113) (558,315) (6,901,236) (26,132,890) 7,753,385 49,904,553 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ"นปี 269,820,279 188,011,547 32,785,342 144,288,849 84,223,330 142,706,171 414,109,030 272,234,877 175,491,513 
          

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 149,090,529 108,186,164 - 72,144,425 42,111,665 75,365,760 221,234,954 150,297,829 75,365,760 

มูลค่าตามบัญชี 149,090,529 108,186,164 - 72,144,425 42,111,665 75,365,760 221,234,954 150,297,829 75,365,760 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้า (ต่อ) 
 
ภาระผกูพนัที/เป็นขอ้ผกูมดัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานของการร่วมคา้ตามส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ที/ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�  
 
 พนัปอนด์ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

ภายใน 1 ปี 2,779 2,742 2,705 
เกินกวา่  1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10,886 10,910 11,127 
เกินกวา่ 5 ปี 84,452 87,172 89,862 

รวม 98,117 100,824 103,694 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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13 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 

ที#ดนิ 

ส่วนปรับปรุงที#ดนิ 
และทรัพย์สิน 

ส่วนควบ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื#องตกแต่ง 
ติดตั"งและเครื#องใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที# 1 มกราคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 2,044,817,082 78,672,357 934,109,526 417,151,710 39,519,551 193,366,694 3,707,636,920 
หกั  ค่าเสื/อมราคาสะสม - (19,442,390) (195,311,813) (154,021,318) (15,914,950) - (384,690,471) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 2,044,817,082 59,229,967 738,797,713 263,130,392 23,604,601 193,366,694 3,322,946,449 
        

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ  2,044,817,082 59,229,967 738,797,713 263,130,392 23,604,601 193,366,694 3,322,946,449 
การซื�อ - - - 14,402,028 1,650,213 150,564,729 166,616,970 
โอนยา้ยประเภท สุทธิ - 27,920,838 272,000,450 37,279,633 - (338,462,398) (1,261,477) 
ตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย สุทธิ - - (41,448) (1,221,424) (617,320) (766,408) (2,646,600) 
ค่าเสื/อมราคา - (9,766,564) (62,817,585) (60,534,642) (6,814,184) - (139,932,975) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 2,044,817,082 77,384,241 947,939,130 253,055,987 17,823,310 4,702,617 3,345,722,367 
        

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 2,044,817,082 106,593,195 1,238,745,692 441,744,802 38,718,167 4,702,617 3,875,321,555 
หกั  ค่าเสื/อมราคาสะสม - (29,208,954) (290,806,562) (188,688,815) (20,894,857) - (529,599,188) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 2,044,817,082 77,384,241 947,939,130 253,055,987 17,823,310 4,702,617 3,345,722,367 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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13 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 

ที#ดนิ 

ส่วนปรับปรุงที#ดนิ 
และทรัพย์สิน 

ส่วนควบ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื#องตกแต่ง 
ติดตั"งและเครื#องใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ  2,044,817,082 77,384,241 947,939,130 253,055,987 17,823,310 4,702,617 3,345,722,367 
การซื�อ - 503,573 1,909,828 16,580,422 5,995,654 30,328,504 55,317,981 
โอนยา้ยประเภท สุทธิ - - 64,788,608 (52,082,941) 5,185,041 (13,724,437) 4,166,271 
ตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย สุทธิ - (7,087) (2,455,928) (1,231,445) (6,321,035) - (10,015,495) 
ค่าเสื/อมราคา - (10,006,858) (91,644,290) (49,658,535) (6,041,635) - (157,351,318) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 2,044,817,082 67,873,869 920,537,348 166,663,488 16,641,335 21,306,684 3,237,839,806 
        

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุน 2,044,817,082 107,096,768 1,341,931,046 359,073,822 38,226,504 21,306,684 3,912,451,906 
หกั  ค่าเสื/อมราคาสะสม - (39,222,899) (421,393,698) (192,410,334) (21,585,169) - (674,612,100) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 2,044,817,082 67,873,869 920,537,348 166,663,488 16,641,335 21,306,684 3,237,839,806 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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13 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 

ที#ดนิ 

ส่วนปรับปรุงที#ดนิ 
และทรัพย์สิน 

ส่วนควบ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื#องตกแต่ง 
ติดตั"งและเครื#องใช้

สํานักงาน ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ  2,044,817,082 67,873,869 920,537,348 166,663,488 16,641,335 21,306,684 3,237,839,806 
การซื�อ - - 12,555,914 54,853,355 10,423,833 4,745,778,016 4,823,611,118 
เพิ/มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย สุทธิ (หมายเหตุขอ้ 28) 3,591,499,562 81,168,230 4,575,536,096 502,622,400 7,356,890 40,682,223 8,798,865,401 
โอนยา้ยประเภท (207,817,082) 18,107,522 170,911,696 48,590,916 770 (248,303,830) (218,510,008) 
ตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย สุทธิ - - (1,218,434) (1,983,692) (1,346) (185,543) (3,389,015) 
ค่าเสื/อมราคา   - (20,458,321) (191,715,615) (137,429,270) (8,539,372) - (358,142,578) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี/ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 32,401,299 1,003,432 3,614,256 (194,341) (91,354) 4,482,040 41,215,332 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
        

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาทุน 5,460,900,861 189,035,900 6,984,607,667 2,021,793,670 53,404,063 4,563,759,590 19,273,501,751 
หกั  ค่าเสื/อมราคาสะสม - (41,341,168) (1,494,386,406) (1,388,670,814) (27,613,307) - (2,952,011,695) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการใช้ที/ดินและสิ/งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการจาํนวน 2,453.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 2,499.90 ล้านบาท และ 2,545.44 ล้านบาท ตามลาํดบั) วางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุขอ้ 19) 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกค่าเสื/อมราคาในตน้ทุนจากการให้บริการและค่าใช้จ่ายในขายและบริหารในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 355,941,636 บาท และจาํนวน 2,200,942 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 จาํนวน 157,308,331 บาท และจาํนวน 
42,987 บาท และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 139,889,984 และจาํนวน 42,991 ตามลาํดบั) 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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14 ค่าความนิยม 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที# 1 มกราคม    
ราคาทุน 249,202,677 249,202,677 249,202,677 
หกั  ค่าเผื/อการดอ้ยค่า - - - 

ราคาตามบัญชี  249,202,677 249,202,677 249,202,677 
    

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 249,202,677 249,202,677 249,202,677 
การไดม้าซึ/งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 28) 946,591,872 - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี/ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 12,177,497 - - 
ราคาตามบัญชีปลายปี 1,207,972,046 249,202,677 249,202,677 
    

ณ วันที# 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 1,207,972,046 249,202,677 249,202,677 
หกั  ค่าเผื/อการดอ้ยค่า - - - 

ราคาตามบัญชี  1,207,972,046 249,202,677 249,202,677 

 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์/ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ที/ถูกกาํหนดตามส่วนงานธุรกิจ 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์/ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี�  
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
    

ส่วนงานธุรกิจโรงแรมในประเทศ 249,202,677 249,202,677 249,202,677 
ส่วนงานธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ 958,769,369 - - 

ราคาตามบัญชี  1,207,972,046 249,202,677 249,202,677 

 
มูลค่าที/คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์/ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใช้
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ/ งอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ/ งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร 
กระแสเงินสดหลงัจากปีที/ 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัรา
การเติบโตเฉลี/ยของธุรกิจที/หน่วยสินทรัพยที์/ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดาํเนินงานอยู่ จากการคาํนวณพบว่ามูลค่าจากการใช้มีมูลค่าสูงกว่า
ราคาตามบญัชีอยา่งเพียงพอ 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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14 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติฐานที/ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
    

อตัราการเติบโต ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 
อตัราคิดลด ร้อยละ 9.5 ถึงร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 
 

ขอ้สมมติฐานเหล่านี� ไดถู้กใชเ้พื/อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยที์/ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั�นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตที/ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี/ยถ่วงนํ� าหนกัที/ใชส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม อตัราคิดลดที/ใช้
เป็นอตัราก่อนหกัภาษีที/สะทอ้นถึงความเสี/ยงซึ/งเป็นลกัษณะเฉพาะที/เกี/ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�นๆ  
 

หากขอ้สมมติฐานในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเปลี/ยนไปโดยอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 ต่อปี หรืออตัราคิดลด
เพิ/มขึ�นร้อยละ 1 ต่อปี ก็จะยงัคงไม่มีการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ ใบอนุญาต รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที# 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 11,833,152 45,750,000 57,583,152 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,688,838) - (5,688,838) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 6,144,314 45,750,000 51,894,314 
    

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 6,144,314 45,750,000 51,894,314 
การซื�อ 583,876 - 583,876 
โอนยา้ยประเภท 400,000 - 400,000 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,495,607) - (1,495,607) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 5,632,583 45,750,000 51,382,583 
    

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 12,817,028 45,750,000 58,567,028 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,184,445) - (7,184,445) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 5,632,583 45,750,000 51,382,583 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 

ระหว่างติดตั"ง ใบอนุญาต รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 5,632,583 - 45,750,000 51,382,583 
การซื�อ 2,286,933 - - 2,286,933 
โอนยา้ยประเภท (118,675) - - (118,675) 
ตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย สุทธิ (86,472) - - (86,472) 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,515,935) - - (1,515,935) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 6,198,434 - 45,750,000 51,948,434 
     

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 13,991,798 - 45,750,000 59,741,798 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,793,364) - - (7,793,364) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 6,198,434 - 45,750,000 51,948,434 
     

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     
ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 6,198,434 - 45,750,000 51,948,434 
การซื�อ 2,106,449 - - 2,106,449 
เพิ/มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย สุทธิ 18,778,644 - - 18,778,644 
โอนยา้ยประเภท - 3,690,617 5,678,715 9,369,332 
ตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย สุทธิ (29) - - (29) 
ค่าตดัจาํหน่าย (6,715,419) - - (6,715,419) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี/ยนจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน (90,181) - - (90,181) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 20,277,898 3,690,617 51,428,715 75,397,230 
     

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     
ราคาทุน 87,527,737 3,690,617 51,428,715 142,647,069 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (67,249,839) - - (67,249,839) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 20,277,898 3,690,617 51,428,715 75,397,230 

 
ใบอนุญาตสาํหรับที/ใชป้ระกอบธรุกิจโรงแรมเป็นสินทรัพยที์/ไดจ้ากการซื�อธุรกิจและผูบ้ริหารพิจารณาการดอ้ยค่าพร้อมกบัค่าความ
นิยม (หมายเหตุขอ้ 14) 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที/แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชี 33,359,932 33,533,783 45,719,908 - - - 
หนี� สินภาษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชี (815,529,219) (6,661,936) - - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
   สุทธิ (782,169,287) 26,871,847 

 
45,719,908 - - - 

 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้       
   รอการตัดบัญชี       
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีที/จะใช ้       
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีที/จะใช ้       
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 69,429,292 33,569,275 45,728,896 - - - 

 69,429,292 33,569,275 45,728,896 - - - 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

หนี"สินภาษีเงินได้       
   รอการตัดบัญชี       
หนี� สินภาษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีที/จะจ่าย       
   ชาํระภายใน 12 เดือน (38,855) (35,492) (8,988) - - - 
หนี� สินภาษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีที/จะจ่าย       
   ชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (851,559,724) (6,661,936) - - - - 

 (851,598,579) (6,697,428) (8,988) - - - 
       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
   สุทธิ (782,169,287) 26,871,847 

 
45,719,908 - - - 

 
รายการเคลื/อนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงันี�   
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที/ 1 มกราคม 26,871,847 45,719,908 46,129,830 - - - 
เพิ/มจากการซื�อบริษทัยอ่ย (792,732,788) - - - - - 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไร       
   หรือขาดทุน  (7,223,529) (16,241,611) (400,934) - - - 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไรขาดทุน       
   เบด็เสร็จอื/น 1,054,759 (2,606,450) (8,988) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่า       
   งบการเงิน (10,139,576) - - - - - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม (782,169,287) 26,871,847 45,719,908 - - - 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคลื/อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงันี�  
 
 งบการเงนิรวม 

 สํารอง
ผลประโยชน์

พนักงาน 
การตมีูลค่า

ยุตธิรรม 
ค่าเผื#อหนี"

สงสัยจะสูญ 
ขาดทุน 

ทางภาษ ี

ส่วนแบ่ง 
ขาดทุนจาก 
การร่วมค้า อื#น  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,963,520 34,838,292 - - 8,328,018 - 46,129,830 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 1,799,777 (2,200,711) - - - - (400,934) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 4,763,297 32,637,581 - - 8,328,018 - 45,728,896 
        

ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,763,297 32,637,581 - - 8,328,018 - 45,728,896 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 949,053 (2,200,711) - - (8,328,018) - (9,579,676) 
ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น (2,579,945) - - - - - (2,579,945) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 3,132,405 30,436,870 - - - - 33,569,275 
        

ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,132,405 30,436,870 - - - - 33,569,275 
เพิ/มจากการซื�อบริษทัยอ่ย 1,132,393 - - 30,012,939 - 5,995,025 37,140,357 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (764,206) (2,200,711) 20,097 - - 138,882 (2,805,938) 
เพิ/มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น 1,058,122 - - - - - 1,058,122 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,253 - - 377,765 - 75,458 467,476 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 4,572,967 28,236,159 20,097 30,390,704 - 6,209,365 69,429,292 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคลื/อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงันี�  (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 

 
การตมีูลค่ายุตธิรรม ค่าเสื#อมราคา 

ส่วนแบ่ง 
กําไรจากการร่วมค้า อื#น  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - - - 
ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น (8,988) - - - (8,988) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (8,988) - - - (8,988) 
      

ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (8,988) - - - (8,988) 
เพิ/มในกาํไรหรือขาดทุน - - (6,661,935) - (6,661,935) 
ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น (26,505) - - - (26,505) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (35,493) - (6,661,935) - (6,697,428) 
      

ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (35,493) - (6,661,935) - (6,697,428) 
เพิ/มจากการซื�อบริษทัยอ่ย (770,706,836) (51,475,263) - (7,691,046) (829,873,145) 
เพิ/ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 8,192,508 1,051,929 (14,187,426) 525,398 (4,417,591) 
ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น (3,363) - - - (3,363) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,862,360) (647,906)  (96,786) (10,607,052) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (772,415,544) (51,071,240) (20,849,361) (7,262,434) (851,598,579) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที/ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนที/เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที/จะใหป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 37.14 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 185.71 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.49 ลา้นบาท และ 0.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ที/สามารถยกไปเพื/อหักกลบกบักาํไรทางภาษีได้
ในอนาคตซึ/งขาดทุนสะสมนี� มีอายถึุงปี พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีอายถึุงปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ตามลาํดบั) 

 
17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เงินมดัจาํ 140,363,158 815,625,510 1,077,171 - - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 25,475,154 - - - - - 
อื/นๆ 3,199,408 1,064,117 492,015 53 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น 169,037,720 816,689,627 1,569,186 53 - - 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
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18 เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื#น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เจา้หนี�การคา้ 130,258,671 39,849,809 49,108,665 - - - 
เจา้หนี� อื/น 111,846,790 1,673,093 18,574,489 4,320,493 250 3,242 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 214,492,450 31,832,186 49,023,266 4,323,811 59,000 59,000 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 210,308,705 64,245,345 26,840,348 - - - 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื/น 666,906,616 137,600,433 143,546,768 8,644,304 59,250 62,242 

 
19 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เงินกู้ยืม       
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน       
   สุทธิ 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 - - - 

รวมเงินกูย้ืม สุทธิ 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 - - - 
       

ส่วนที#หมุนเวียน       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว       
   ที/ถึงกาํหนดชาํระ       
   ภายในหนึ/งปี สุทธิ 1,910,591,038 116,000,000 - - - - 
รวมส่วนที/หมุนเวยีน 1,910,591,038 116,000,000 - - - - 
       

ส่วนที#ไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาว สุทธิ 2,823,775,926 1,947,681,436 2,058,397,589 - - - 

รวมส่วนที/ไม่หมุนเวยีน 2,823,775,926 1,947,681,436 2,058,397,589 - - - 
       

รวมเงินกู้ยืม สุทธิ 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 - - - 

 
เงินกู้ยืมที/ มีหลักประกันมีจาํนวนทั� งสิ� น 4,734 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จาํนวน 2,064 ล้านบาท และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 2,058 ล้านบาท)  
โดยเป็นเงินกูย้มืใชที้/ดิน สิ/งปลูกสร้าง และหุน้ของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

58 

 
19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงันี�  
 

  เงื#อนไขที#สําคญัของสัญญาเงนิกู้ยืม งบการเงนิรวม 

    อัตราดอกเบี"ย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ลําดบัที# วงเงนิกู้ยืม การจ่ายชําระคืนเงนิกู้ยืม คํ"าประกันโดย ร้อยละต่อปี บาท บาท บาท 

        

บริษทั เอส โฮเทล พพี ีไอส์แลนด์จํากัด         
        

1. 2,320,000,000 บาท ชาํระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายใน วนัที/ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2570    
   โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัที/ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ที/ดินและสิ/งปลูกสร้างและทาํ 
   ประกนัภยั สิ/งปลูกสร้างที/ 
   จาํนองโดยให้ธนาคารเป็นผูร้ับ 
   ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

MLR ลบอตัราส่วนเพิ/ม 
 

1,952,045,884 2,063,681,436 2,058,397,589 

S Hotels and Resor ts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษทัย่อย      
        

2. 28,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชาํระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายในวนัที/ 4 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที/ดินและสิ/งปลูกสร้าง 
 

LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ/ม 586,700,952 - - 

3. 55,000,000 ดอลลาร์ฟิจิ 
 

ชาํระเป็นงวดทุกๆ เดือน ภายในวนัที/ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที/ดินและสิ/งปลูกสร้าง อตัราดอกเบี�ยประกาศโดย 
   ธนาคารลบอตัราส่วนเพิ/ม 

510,230,638 - - 

4. 19,425,567 ดอลลาร์ฟิจิ 
 

ชาํระเป็นงวดทุกๆ เดือน ภายในวนัที/ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที/ดินและสิ/งปลูกสร้าง อตัราดอกเบี�ยประกาศโดย 
   ธนาคารลบอตัราส่วนเพิ/ม 

253,698,824 - - 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  มีรายละเอียดดงันี�  (ต่อ) 
 

  เงื#อนไขที#สําคญัของสัญญาเงนิกู้ยืม งบการเงนิรวม 

    อัตราดอกเบี"ย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ลําดบัที# วงเงนิกู้ยืม การจ่ายชําระคืนเงนิกู้ยืม คํ"าประกันโดย ร้อยละต่อปี บาท บาท บาท 

        

S Hotels and Resor ts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษทัย่อย (ต่อ)      

5. 4,900,000 ดอลลาร์ฟิจิ 
 

ชาํระเป็นงวดทุกๆ เดือน ภายในวนัที/ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หุ้นบริษทัยอ่ย อตัราดอกเบี�ยประกาศโดย 
   ธนาคารลบอตัราส่วนเพิ/ม 

9,438,230 - - 

6. 
 

2,100,000 ดอลลาร์ฟิจิ 
 

ชาํระเป็นงวดทุกๆ เดือน ภายในวนัที/ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หุ้นบริษทัยอ่ย อตัราดอกเบี�ยประกาศโดย 
  ธนาคารลบอตัราส่วนเพิ/ม 

4,044,973 - - 

7. 1,850,000,000 บาท ชาํระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายในวนัที/ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที/ดินและสิ/งปลูกสร้าง MLR ลบอตัราส่วนเพิ/ม 1,418,207,463 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ   4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 
หกั  ส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี   (1,910,591,038) (116,000,000) - 

เงินกูย้มืระยะยาว สุทธิ   2,823,775,926 1,947,681,436 2,058,397,589 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
รายการเคลื/อนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที/ 1 มกราคม  2,063,681,436 2,058,397,589 2,021,381,574 
กูย้มืเพิ/ม - - 31,895,000 
เพิ/มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 3,009,062,617 - - 
ชาํระคืนเงินกูย้มื (339,791,902) - - 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 14,935,019 5,283,847 5,121,015 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13,520,206) - - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม  4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 

 
ความเสี/ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการและบริษทั มีดงัต่อไปนี�  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 
    

เงินกูย้มื    
ณ อตัราดอกเบี�ยคงที/ - - - 
ณ อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 

รวมเงินกูย้ืม 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 

 
อตัราดอกเบี�ยที/แทจ้ริง ณ วนัที/ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 4.03 ถึงร้อยละ 7.39 ร้อยละ 4.03 ถึงร้อยละ 4.10 ร้อยละ 4.03 ถึงร้อยละ 4.10 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เนื/องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาํระสาํคญั  
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มื มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
  

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,910,591,038 116,000,000 - 
ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,823,775,926 1,947,681,436 2,058,397,589 
ครบกาํหนดเกินกวา่ 5 ปี - - - 
รวมเงินกูย้ืม 4,734,366,964 2,063,681,436 2,058,397,589 
 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที/ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปนี�  
 

 งบการเงินรวม (สกุลเงินตามสัญญา) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท เหรียญฟิจิ บาท เหรียญฟิจิ บาท เหรียญฟิจิ 
อตัราดอกเบี�ยลอยตวั       
   - ครบกาํหนด       
      ภายใน 1 ปี 1,425,000,000 - - - - - 
   - ครบกาํหนด       
      เกิน 1 ปี 264,965,000 15,377,000 264,965,000 - 264,965,000 - 
รวม 1,689,965,000 15,377,000 264,965,000 - 264,965,000 - 

 

วงเงินกูย้มืที/จะครบกาํหนดภายในหนึ/ งปีเป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที/จะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกูย้ืมอื/นไดรั้บมาเพื/อใช้
ในการขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน    
   ผลประโยชน์เมื/อเกษียณอาย ุ 30,512,335 15,662,026 23,816,484 
หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 30,512,335 15,662,026 23,816,484 
    

กาํไรหรือขาดทุนที/รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน    
    ผลประโยชน์เมื/อเกษียณอาย ุ 3,273,072 4,745,266 4,694,530 
 3,273,072 4,745,266 4,694,530 

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ :    
ผลประโยชน์เมื/อเกษียณอาย ุ (5,290,609) 12,899,724 - 

 (5,290,609) 12,899,724 - 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
รายการเคลื/อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที/ 1 มกราคม 15,662,026 23,816,484 19,121,954 
เพิ/มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย 11,492,610 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,344,800 4,217,095 4,166,357 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 928,272 528,171 528,173 
จ่ายชาํระผลประโยชน์ (5,229,657) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 23,675 - - 
การวดัมูลค่าใหม่    

- กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,290,609 (12,899,724) - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 30,512,335 15,662,026 23,816,484 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที/ใชเ้ป็นดงันี�  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.5 ถึง 6.2 2.7 และ 2.8 2.7 และ 2.8 
อตัราการขึ�นเงินเดือน (ร้อยละ) 3.0 ถึง 5.0 5.7 5.7 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
 งบการเงินรวม พ.ศ. 2561 

 

การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ 

 การเพิ#มขึ"นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 7.00 เพิ/มขึ�นร้อยละ 6.15 
อตัราการเพิ/มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 เพิ/มขึ�นร้อยละ 5.40 ลดลงร้อยละ 6.02 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม พ.ศ. 2560 

 

การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ 

 การเพิ#มขึ"นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 6.15 เพิ/มขึ�นร้อยละ 7.00 
อตัราการเพิ/มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 เพิ/มขึ�นร้อยละ 6.02 ลดลงร้อยละ 5.40 

 
 งบการเงินรวม พ.ศ. 2559 

 

การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ 

 การเพิ#มขึ"นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 7.66 เพิ/มขึ�นร้อยละ 8.93 
อตัราการเพิ/มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 เพิ/มขึ�นร้อยละ 9.56 ลดลงร้อยละ 8.37 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี/ยนแปลงขอ้สมมติขณะที/ให้ขอ้สมมติอื/นคงที/ ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากที/จะเกิดขึ�น และการเปลี/ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที/กาํหนดไวที้/มีต่อการเปลี/ยนแปลงในขอ้สมมติหลักไดใ้ช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที/กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที/ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี� สินที/รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที/ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี/ยนแปลงจากปีก่อน 
 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาถวัเฉลี/ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่ง
21 ปี ถึง 26 ปี (พ.ศ. 2560 ระหวา่ง 22 ปี ถึง 25 ปี และ พ.ศ. 2559 ระหวา่ง 23 ปี ถึง 26 ปี) 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ   
 ที#ออกชําระแล้ว ที#ออกชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 
 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 10,000 1,000,000 - 1,000,000 
การเพิ/มทุน 500,000 50,000,000 - 50,000,000 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 510,000 51,000,000 - 51,000,000 
การเพิ/มทุน - - - - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 510,000 51,000,000 - 51,000,000 
การเพิ/มทุน 107,299,200 10,729,920,000 3,255,790,774 13,985,710,774 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 107,809,200 10,780,920,000 3,255,790,774 14,036,710,774 

 
ที/ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเมื/อวนัที/  2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000 บาท  
เป็น 51,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 500,000 หุ้น ซึ/ งมีมูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัรับชาํระค่าหุน้จาก
ผูถื้อหุน้เตม็จาํนวน 50,000,000 บาท และจดทะเบียนเพิ/มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื/อวนัที/ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
เมื/อวนัที/ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที/ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ/มทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,300 ลา้นบาท 
จากเดิม 51 ล้านบาท (หุ้นสามัญจาํนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,351 ล้านบาท 
(หุ้นสามัญ 33,510,000 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซึ/ งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
33,000,000 หุน้ มูลค่าที/ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 
ต่อมาเมื/อวนัที/ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที/ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ/มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 
7,429.92 ลา้นบาท จากเดิม 3,351 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 33,510,000 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
10,780.92 ล้านบาท (หุ้นสามญั 107,809,200 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซึ/ งเป็น 
หุ้นสามญัจาํนวน 74,299,200 หุ้น มูลค่าที/ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นละ 43.82 บาท เพื/อรองรับการปรับ
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจด้านโรงแรม และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เพื/อเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครั� งแรก (IPO) ของบริษทั 
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22 รายได้อื#น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายไดด้อกเบี�ย 144,035,838 128,186,862 138,076,981 37,682,926 5,340 2,853 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 96,546,550 - - - - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี/ยน 242,808,021 - 199,232 217,333,232 - - 
กาํไรจากการจาํหน่าย       
   เงินลงทุนระยะสั�น 1,217,600 2,086,815 354,381 - - - 
อื/นๆ 4,952,637 29,063,192 4,311,958 2,336 - - 

รวม 489,560,646 159,336,869 142,942,552 255,018,494 5,340 2,853 

 
23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ตน้ทุนสินคา้ใหบ้ริการ 797,516,763 136,074,690 96,288,073 - - - 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลือง       
   ใชไ้ป 56,473,236 12,696,928 17,290,574 - - - 
ค่าใชจ่้ายเกี/ยวกบัพนกังาน 389,099,883 259,831,210 267,430,173 149,580 - - 
ค่าเสื/อมราคาและ       
   ค่าตดัจาํหน่าย 382,554,051 157,573,295 142,482,121 - - - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 189,582,716 44,097,934 43,233,378 - - - 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่า       
   ดาํเนินงาน 3,662,173 5,232,620 792,000 - - - 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 48,599,296 29,187,596 29,255,599 - - - 
ค่าที/ปรึกษา 39,432,247 5,929,129 13,517,972 10,320,096 58,250 118,411 
ขาดทุนจากอตัรา       
   แลกเปลี/ยน - 28,127 - - - 44 
ค่าจา้งบริการ 254,412,207 34,349,641 13,096,119 104,427,766 2,062 - 
ค่าสาธารณูปโภค 30,870,147 31,392,139 28,161,892 - - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย       
   สินทรัพยถ์าวร 3,350,730 1,277,593 1,024,873 - - - 
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24 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับ       
   กาํไรทางภาษีสาํหรับปี 27,485,822 49,540,889 41,219,860 5,329,037 - - 

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 27,485,822 49,540,889 41,219,860 5,329,037 - - 
       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
รายการที/เกิดจาก       
   ผลแตกต่างชั/วคราว 7,223,529 16,241,611 400,934 - - - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,223,529 16,241,611 400,934 - - - 
       

รวมภาษเีงนิได้ 34,709,351 65,782,500 41,620,794 5,329,037 - - 
 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที/แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศที/
บริษทัใหญ่ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี�  : 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 484,774,760 371,578,903 232,706,666 27,131,612 (57,292) (371,154) 
       

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี 
      

   ร้อยละ 20 96,954,952 74,315,781 46,541,333 5,426,322 (11,458) (74,231) 
   (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 20)       
ผลกระทบ :       
   รายไดที้/ตอ้งปรับปรุงตาม       
      ประมวลรัษฎากร (46,850,188) (12,145,281) (11,993,070) - - - 
   รายจ่ายที/ตอ้งปรับปรุงตาม       
      ประมวลรัษฎากร 6,785,717 - 1,150,299 - - 74,231 
   ขาดทุนทางภาษีที/ไม่ไดบ้นัทึกเป็น       
      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,851,727 11,458 96,390 - 11,458 - 
   รายไดที้/ไดรั้บยกเวน้ภาษี (24,870,941) - - - - - 
   ผลต่างของอตัราภาษี (16,407,776) (13,895,989) 5,798,854 - - - 
   อื/นๆ 14,245,860 17,496,531 26,988 (97,285) - - 

ภาษีเงินได ้ 34,709,351 65,782,500 41,620,794 5,329,037 - - 
 

อัตราภาษีที/แท้จริงถัวเฉลี/ยที/ใช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษัท คือ อัตราร้อยละ 7.16 และร้อยละ 19.64 ตามลาํดับ (พ.ศ. 2560  
ร้อยละ 17.70 และร้อยละ 0 และ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 17.89 และร้อยละ 0 ตามลาํดบั) 
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24 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดที้/(ลด)/เพิ/มที/เกี/ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นมีดงันี�  
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ#ม(ลด) หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

กาํไรจากมูลค่า          
   ยติุธรรม :          
         เงินลงทุนเผื/อขาย 16,816 (3,363) 13,453 132,523 (26,505) 106,018 44,936 (8,988) 35,948 
การวดัมูลค่าใหม่          
   ของผลประโยชน์          
    เมื/อเกษียณอาย ุ (5,290,609) 1,058,122 (4,232,487) 12,899,724 (2,579,945) 10,319,779 - - - 

กําไรขาดทุน          
   เบ็ดเสร็จอื#น (5,273,793) 1,054,759 (4,219,034) 13,032,247 (2,606,450) 10,425,797 44,936 (8,988) 35,948 

 
25 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ย 
ถ่วงนํ�าหนกัที/ถือโดยผูถื้อหุน้ 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี       
   ส่วนที/เป็นของ       
   บริษทัใหญ่ (บาท) 232,042,768 113,106,990 4,964,764 21,802,574 (57,292) (371,154) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี/ย       
   ถ่วงนํ�าหนกัส่วนที/ถือ       

   โดยผูถื้อหุ้น (หุ้น) 6,095,438 510,000 426,667 6,095,438 510,000 426,667 
       

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
   

  
 

   ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 38.07 221.78 11.64 3.58 (0.11) (0.87) 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน  

 
กิจการและบุคคลที/มีความสัมพนัธ์กบับริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื/นแห่งหนึ/ งหรือมากกว่าหนึ/ งแห่ง โดยที/
บุคคลหรือกิจการนั�นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั 
ที/ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการที/เกี/ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลที/เป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึ/งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการและ
พนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที/ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ที/เกี/ยวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกันซึ/ งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย  
 
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกัด ซึ/ งตั�งอยู่ในประเทศไทย และ S Hotels and Resorts (SG)  
Pte. Ltd. ซึ/ งตั�งอยูใ่นประเทศสิงคโ์ปร์ ซึ/ งถือหุน้ในบริษทัรวมเป็นร้อยละ 81 และ 19 ของทุนจดทะเบียน  

 
ความสัมพนัธ์ที/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัซึ/ งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการที/บริษทั
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที/มีรายการกบับริษทั ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�  
 

ชื#อกิจการ/บุคคล ประเทศที#จัดตั"ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
   

นายสันติ  ภิรมยภ์กัดี ไทย กรรมการในบริษทัผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั บุญรอดบริวเวอรี/  จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั/น จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั สิงห์ พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
Damerius Pte. Ltd.  สิงคโปร์ ผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
S Hotels and Resorts (UK) Ltd. สหราชอาณาจกัร บริษทัยอ่ย 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ฮ่องกง บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ 
S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผูถื้อหุน้ 
S Hotels and Resort (SC) Pte. Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ที/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัซึ/ งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการที/บริษทั
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที/มีรายการกบับริษทั ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�  
 

ชื#อกิจการ/บุคคล ประเทศที#จัดตั"ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
   

Dream Island Development 2 Private Limited สาธารณรัฐมลัดีฟส์ บริษทัยอ่ย 
Prime Location Management 2 Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ บริษทัยอ่ย 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัยอ่ย 
APAC Holding, LLC หมู่เกาะเคยแ์มน บริษทัยอ่ย 
Madison Offshore Holdings I, LLC หมู่เกาะเคยแ์มน บริษทัยอ่ย 
OTRG APAC Holdings, LLC หมู่เกาะเคยแ์มน บริษทัยอ่ย 
SHR Hotels USA, Inc สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
SHR Global Holdings LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
APAC Real Estate Holdings LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
LBR LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
AREH II LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
OCL US LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
OHL US LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
AREH III LLC สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ย 
OH Pte Limited สาธารณรัฐฟิจิ บริษทัยอ่ย 
OHH (Fiji) Pte Limited สาธารณรัฐฟิจิ บริษทัยอ่ย 
Hillview Pte Limited สาธารณรัฐฟิจิ บริษทัยอ่ย 
Saltlake Resorts Limited สาธารณรัฐมอริเชียส บริษทัยอ่ย 
O.K.M. Private Limited สาธารณรัฐมลัดีฟส์ บริษทัยอ่ย 
Castleton Hotels & Resorts Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัยอ่ย 
บริษทั เมดิสัน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ณ. นิมมาน จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ลากูน่า บีช ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ลากูน่า ภูเก็ต คลบั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ลากูน่า พาราไดซ์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ลากูน่า เซอร์วสิ จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
FS JV CO LIMITED สหราชอาณาจกัร การร่วมคา้ 
FS JV LICENSE LIMITED สหราชอาณาจกัร การร่วมคา้ 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ที/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัซึ/ งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการที/บริษทั
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที/มีรายการกบับริษทั ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�  (ต่อ) 
 

   

ชื#อกิจการ/บุคคล ประเทศที#จัดตั"ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั สันติบุรีสมุยคนัทรี/คลบั จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั บ่อผดุ พร็อพเพอร์ตี�  แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั สิงห์ เทรนด ์จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

บริษทั สิงห์ปาร์ค เชียงราย จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

Prime Location Management Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ ผูถื้อหุน้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

Dream Islands Development Private Limited สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ผูถื้อหุน้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
ของกลุ่มกิจการ 

S Hotels and Resort (Maldives) Pte. Ltd. สาธารณรัฐมลัดีฟส์ กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร์ จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั คิวเทค โปรดกัส์ จาํกดั ไทย กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

 
26.1 นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี�  

 
- รายไดค่้าบริหารและบริการอื/นคิดจากตน้ทุนที/เกิดขึ�นจริงบวกกาํไรส่วนเพิ/มในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 และ หรือราคาที/ตกลง

ร่วมกนั 
- ค่าซื�อสินคา้คิดตามราคาที/ตกลงร่วมกนัตามสัญญา ซึ/งสามารถเทียบเคียงไดก้บับุคคลภายนอก  
- ค่าเช่าคิดตามอตัราที/ตกลงร่วมกนัตามสัญญา ซึ/งสามารถเทียบเคียงไดก้บับุคคลภายนอก 
- ค่าบริหารโครงการคิดตามอตัราที/ตกลงร่วมกนัตามสัญญาร่วมทุน 
- ค่าที/ปรึกษาคิดตามอตัราที/ตกลงร่วมกนัตามสัญญาจา้งที/ปรึกษา 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 

 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการขายสินคา้และบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายการกับบริษัทย่อย        
ค่าบริหารจดัการ - - - 77,000,000 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 2,136 - - 
ดอกเบี�ยรับ - - - 34,888,187 - - 
ค่าบริการ - - - 152,707 - - 
       

รายการกับการร่วมค้า       
ดอกเบี�ยรับ 119,686,973 115,784,686 137,347,730 - - - 
       

รายการกับบริษัทร่วม       
ค่าบริการ 16,466,036 - - - - - 
       

รายการกับกิจการที#       
   เกี#ยวข้องกันอื#น       
รายไดค่้าเช่าและบริการ 99,257,405 - - - - - 
ค่าบริหารจดัการ 176,923,677 25,545,726 11,152,655 104,143,798 - - 
ซื�อสินคา้ 349,030 5,266,572 2,471,503 - - - 
ดอกเบี�ยจ่าย 117,320,573 25,113,465 26,265,514 112,430,110 - - 
เงินปันผลจ่าย - 127,552,690 57,450,000 - - - 
ค่าบริการ 4,357,672 55,140 - - - - 
ซื�อสังหาริมทรัพยแ์ละ       
   สินทรัพยอื์/น 108,864,060 - - - - - 
ซื�ออสังหาริมทรัพย ์ 747,525,808 - - - - - 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดคา้งชาํระที/เกิดจากการซื�อและขายสินคา้และบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ลูกหนี� กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั       
ลูกหนี�การคา้       

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น - 71,271 62,443 - - - 

 - 71,271 62,443 - - - 
       

ลูกหนี� อื/น       
   - บริษทัยอ่ย - - - 2,136 - - 

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น 113,090,754 39,507 422,510 - - - 

 113,090,754 39,507 425,510 2,136 - - 
       

ดอกเบี�ยคา้งรับ       
   - บริษทัยอ่ย - - - 22,689,823 - - 

   - การร่วมคา้ 189,052,652 82,163,091 25,677,904 - - - 

 189,052,652 82,163,091 25,677,904 22,689,823 - - 
       

เงินทดรองจ่าย       
   - บริษทัยอ่ย - - - 24,113 - - 

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 44,040,417 - - 2,717 - - 

 44,040,417 - - 26,830 - - 
       

รวมลูกหนี� กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 346,183,823 82,273,869 26,162,857 22,718,789 - - 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดคา้งชาํระที/เกิดจากการซื�อและขายสินคา้และบริการ (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เจา้หนี� กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั       
เจา้หนี�การคา้       

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น 15,225,127 5,914,778 835,666 - - 26,650 

 15,225,127 5,914,778 835,666 - - 26,650 
       

เจา้หนี� อื/น       
   - บริษทัร่วม 3,243,417 - - - - - 

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น 239,264,857 166,205,198 201,764,247 111,433,865 - - 

 242,508,274 166,205,198 201,764,247 111,433,865 - - 
       

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย       

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น 36,981,247 94,003,185 68,173,819 33,438,047 - - 

 36,981,247 94,003,185 68,173,819 33,438,047 - - 
       

เงินทดรอง       

   - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัอื/น 110,794,475 5,214,291 - - - - 

 110,794,475 5,214,291 - - - - 
       

รวมเจา้หนี� กิจการ 
      

   ที/เกี/ยวขอ้งกนั 405,509,123 271,337,452 270,773,732 144,871,912 - 26,650 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั  

 
รายการเคลื/อนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที/ 1 มกราคม  - - - - - - 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งปี - - - 5,095,830,000 - - 
ชาํระคืนเงินกูย้มื - - - (4,680,580,000) - - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม  - - - 415,250,000 - - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี) จํานวน (บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น       
บจก. เอส โฮเทล พีพี       
   ไอส์แลนด ์ 3.75  -   -   415,250,000 - - 

รวม    415,250,000 - - 

 
ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นมีกาํหนดระยะจ่ายเมื/อทวงถาม 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รายการเคลื/อนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที/ 1 มกราคม  1,671,269,107 1,702,998,140 2,140,138,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งปี - - 23,090,000 
รับชาํระคืนเงินกูย้มื - (29,584,724) (77,945,712) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี/ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (110,937,938) (2,144,309) (382,284,148) 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม  1,560,331,169 1,671,269,107 1,702,998,140 

 
 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี) จํานวน (บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
                             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
FS JV CO LIMITED. LIBOR บวก 6.50 LIBOR บวก 6.50 LIBOR บวก 6.50 1,539,797,819 1,649,275,857 1,680,980,340 
FS JV LICENSE  
   LIMITED 8.00 8.00 8.00 20,533,350 21,993,250 

 
22,017,800 

รวม    1,560,331,169 1,671,269,107 1,702,998,140 

 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมในสกุลเงินปอนดจ์าํนวน 37.99 ลา้นปอนด ์
(พ.ศ. 2560 จาํนวน 37.99 ลา้นปอนด์ และพ.ศ. 2559 จาํนวน 38.17 ล้านปอนด์) โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ.2564  
และภายในปี พ.ศ. 2565  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เนื/องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินกูย้มืจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 

 
รายการเคลื/อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที/ 1 มกราคม  553,250,000 753,250,000 753,250,000 - - - 
เงินกูร้ะหวา่งปี 5,365,830,000 - - 5,365,830,000 - - 
ชาํระคืนเงินกูย้มื (623,250,000) (200,000,000) - (70,000,000) - - 

ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม  5,295,830,000 553,250,000 753,250,000 5,295,830,000 - - 

 
 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี) จํานวน (บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

เงินกูย้มืระยะสั�น       
บริษทั เอส โฮเทล       
   แอนด ์รีสอร์ท       
   อินเตอร์ จาํกดั 3.75 - 3.80 - - 5,295,830,000 - - 
บริษทั สิงห์เอสเตท       
   จาํกดั (มหาชน) - 3.00 - 3.50   3.00 - 3.50 - 553,250,000 753,250,000 

รวม    5,295,830,000 553,250,000 753,250,000 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

26.2 รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินกูย้มืจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

รายการเคลื/อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม มีดงันี�  (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี) จํานวน (บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

เงินกูย้มืระยะสั�น       
บริษทั เอส โฮเทล       
   แอนด ์รีสอร์ท       
   อินเตอร์ จาํกดั 3.75 - 3.80 - - 5,295,830,000 - - 

รวม    5,295,830,000 - - 
 

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษัทที/ เกี/ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบาท โดยมีกาํหนด 
ชาํระคืนเมื/อทวงถาม 
 

จ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

เงินเดือนและ       
   ผลประโยชน ์       
   ระยะสั�นอื/น 120,000 - - 120,000 - - 

 

27 การซื"อสินทรัพย์ 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการซื�อสินทรัพยโ์ดยผ่านการซื�อหุ้นสามญัของกลุ่มกิจการ Prime Location Management 2 Ltd. และ
บริษทัย่อย ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยสิ/งตอบแทนที/จ่ายซื�อเป็นเงินสดจาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 2,202.39 
ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการไดรั้บสินทรัพยซึ์/ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที/ดินและอาคารจาํนวน 1,137.95 ลา้นบาท และสิทธิการเช่า
จาํนวน 587.10 ลา้นบาท 
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28 การซื"อธุรกิจ 

 
จากสัญญาซื�อขายเงินลงทุนแบบมีเงื/อนไขบังคับก่อนลงวนัที/  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเมื/อวนัที/  11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
ผูข้ายไดป้ฏิบติัตามเงื/อนไขของสัญญาดงักล่าวครบถว้น ทาํใหก้ลุ่มกิจการไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัของบริษทั APAC Holding, LLC และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั APAC) ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 235 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 7,528.96 
ล้านบาท ผ่านบริษัทย่อยแห่งหนึ/ งในประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มกิจการมีอ ํานาจควบคุมในกลุ่มบริษัท APAC ตั� งแต่วนัที/  
12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
รายละเอียดการซื"อธุรกิจมีดงัต่อไปนี" 
 
 พนัเหรียญสหรัฐ พนับาท 
   

สิ#งตอบแทนทั"งหมดที#จ่าย 235,004 7,528,962 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,427 654,441 
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 274,641 8,798,865 
สิทธิการเช่า 31,741 1,016,901 
สินคา้คงเหลือ 1,732 55,494 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื/น 3,862 123,715 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื/น (10,516) (336,895) 
เงินกูย้มื (93,933) (3,009,386) 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (24,744) (792,733) 
สินทรัพยอื์/นหกัดว้ยหนี� สินอื/น 2,245 71,968 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที#ได้รับ 205,455 6,582,370 
   

ค่าความนิยม 29,549 946,592 

 
รายไดที้/รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมรายไดข้องกลุ่มบริษทั APAC ตั�งแต่วนัที/ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 
1,515.78 ลา้นบาท กาํไรของกลุ่มบริษทั APAC จาํนวน 98.23 ลา้นบาท ไดถู้กรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั หากกลุ่มบริษทั APAC 
ถูกรวมในงบการเงินตั�งแต่วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจะแสดงรายไดจ้าํนวน 4,323.68 ลา้นบาท และ
กาํไรจาํนวน 320.40 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการกาํลงัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที/ไดม้าและกาํลงัพิจารณา
การปันตน้ทุนของการซื�อกลุ่มบริษทั APAC ดงันั�น ค่าความนิยมดงักล่าวขา้งตน้อาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้ถูกตอ้งต่อไปตามมูลค่า
ยุติธรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุนการซื�อธุรกิจ ซึ/ งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวนัที/มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย
ดงักล่าว 
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29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน 
 
29.1 เมื/อวนัที/  2 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกัด (SHI) (ซึ/ งเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่))ไดท้าํสัญญาแลกเปลี/ยนหุ้นและซื�อขายหุ้น โดยสาระสาํคญัตามสัญญาดงันี�  1) SHI 
โอนหุ้นสามญัของบริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จาํกดั (SPP) ร้อยละ 100 แลกเปลี/ยนกบัหุ้นของบริษทัจาํนวน 299,996 หุ้น 
หรือเทียบเท่ากบั 30 ลา้นบาท สาํหรับซื�อเงินลงทุนใน SPP 2) SHI โอนหุ้นสามญัของบริษทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SHM) 
ร้อยละ 100 แลกเปลี/ยนกบัหุ้นของบริษทัจาํนวน 199,999 หุ้น หรือเทียบเท่ากบั 20 ลา้นบาท เป็นการซื�อเงินลงทุนใน SHM ทั�งนี�  SPP 
และ SHM เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่จึงถือเป็นกิจการที/อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มกิจการ 
 
รายละเอียดการซื"อธุรกิจมีดงัต่อไปนี" 
  พนับาท 
   

สิ#งตอบแทนทั"งหมดที#จ่าย - หุ้นสามัญ  50,000 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  105,479 
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ  2,475,204 
ค่าความนิยม  249,203 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (2,022,260) 
เงินกูย้มืจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั  (753,250) 
สินทรัพยอื์/นหกัดว้ยหนี� สินอื/น  10,261 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที#ได้รับ  64,637 
   

สิ#งตอบแทนที#ตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี  (14,637) 

 
กลุ่มกิจการจะแสดงส่วนของสิ/งตอบแทนที/ต ํ/ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิที/ไดรั้บเป็นส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ทั�งนี�  กลุ่มกิจการแสดงผลกระทบจากรายการดงักล่าวในช่วงเวลา 
ที/กลุ่มกิจการมิไดค้วบคุม SPP และ SHM เป็นส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมตามแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวม
กิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของสภาวชิาชีพบญัชี 
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29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน (ต่อ) 
 
29.2 เมื/อวนัที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะเวลา 90 ปี และสัญญาซื�อขายสังหาริมทรัพยข์อง

ธุรกิจโรงแรมสันติบุรี พร้อมทั�งรับโอนธุรกิจโรงแรมจากบริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่)โดยจ่ายสิ/งตอบแทนเป็น 
เงินสดจาํนวน 2,882.86 ลา้นบาท ซึ/ งถือเป็นการซื�อธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มกิจการตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับ
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที/ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี  
 
รายละเอียดของการซื"อธุรกิจมีดงัต่อไปนี" 
 พนับาท 

  
สิ#งตอบแทนทั"งหมดที#โอนให้ - เงินสด 2,882,864 
  

สิทธิการเช่า 207,817 
อาคาร 539,709 
สินทรัพยอื์/นหกัหนี� สินอื/น (59,158) 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที#ได้รับ 688,368 
  

สิ#งตอบแทนที#สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 2,194,496 

 
กลุ่มกิจการแสดงสิ/งตอบแทนที/ใชก้ารซื�อสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิที/ไดรั้บเป็นส่วนลดจากการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกันภายใตส่้วนของเจา้ของในงบการเงินรวม ทั� งนี�  กลุ่มกิจการแสดงผลกระทบจากรายการดงักล่าวในช่วงเวลา 
ที/กลุ่มกิจการมิไดค้วบคุมกิจการโรงแรมเป็นส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมตามแนวทางปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวมกิจการ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของสภาวชิาชีพบญัชี 
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29 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน (ต่อ) 
 
29.3 เมื/อวนัที/  13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จาํกัด (SHI) (ซึ/ งเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่))ไดท้าํสัญญาแลกเปลี/ยนหุ้นและซื�อขายหุ้น โดยสาระสาํคญัตามสัญญาดงันี�  1) SHI 
โอนหุ้นสามญัของ S Hotels and Resorts (HK) Ltd. (SHK) ร้อยละ 100 แลกเปลี/ยนกบัหุ้นของบริษทัจาํนวน 14,350,043 หุ้น หรือ
เทียบเท่ากับ 2,063.82 ล้านบาท สําหรับซื� อเงินลงทุนใน SHK 2) SHI โอนหุ้นสามัญของ S Hotels and Resorts (SC) Pte. Ltd. 
(SHC) ร้อยละ 100 แลกเปลี/ยนกบัหุ้นของบริษทัจาํนวน 40,111,860 หุ้น หรือเทียบเท่ากบั 5,768.89 ลา้นบาท เป็นการซื�อเงินลงทุนใน 
SHC ทั�งนี�  SHK และ SHC เป็นบริษทัย่อยของบริษทัใหญ่จึงถือเป็นกิจการที/อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มกิจการโดยบริษทั 
SHK และ SHC มีบริษทัยอ่ยดงันี�  

 
ชื#อกิจการ ประเทศที#จัดตั"ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   

S Hotels and Resorts (UK) Ltd. สหราชอาณาจกัร บริษทัยอ่ย 
Dream Island Development2 Private Limited สาธารณรัฐมลัดีฟส์ บริษทัยอ่ย 
Prime Location Management2 Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ บริษทัยอ่ย 
 
รายละเอียดการซื"อธุรกิจมีดงัต่อไปนี" 
  พนับาท 
   

สิ#งตอบแทนทั"งหมดที#จ่าย - หุ้นสามัญ  7,832,711 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,686,661 
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ  3,897,473 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั  1,598,170 
สินทรัพยอื์/นหกัดว้ยหนี� สินอื/น  711,125 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที#ได้รับ  7,893,429 
   

สิ#งตอบแทนที#ตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี  (60,718) 

 
กลุ่มกิจการจะแสดงสิ/งตอบแทนที/ใชก้ารซื�อตํ/ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิที/ไดรั้บเป็นส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ทั�งนี�  กลุ่มกิจการแสดงผลกระทบจากรายการดงักล่าวในช่วงเวลา 
ที/กลุ่มกิจการมิไดค้วบคุม SHK และ SHC เป็นส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุมตามแนวทางปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวม
กิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของสภาวชิาชีพบญัชี 
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30 สิทธิการเช่า 

 
    งบการเงินรวม 
    บาท 
     

ราคาตามบญัชี สุทธิ ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    10,345,411 
โอนเป็นส่วนที/หมุนเวยีน    (1,050,661) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559    9,294,750 
โอนเป็นส่วนที/หมุนเวยีน    (1,050,661) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560    8,244,089 
เพิ/มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 28)    1,016,901,282 
เพิ/มขึ�นระหวา่งปี    808,598,104 
โอนเป็นส่วนที/หมุนเวยีน    (69,987,132) 
โอนยา้ยประเภทสินทรัพย ์    (9,930,158) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    22,473,702 

ราคาตามบญัชี สุทธิ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    1,776,299,887 

 
31 ภาระผูกพนั 

 
ก) ภาระผกูพนัที/เป็นขอ้ผกูมดัเพื/อใชเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนเกี/ยวกบัภาระผกูพนัที/เป็นขอ้ผกูมดัแต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงันี�  
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  
ล้านบาท 

ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

 
ล้านบาท 

ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

 
ล้านบาท 

ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

       

ภาระผกูพนั 
      

   รายจ่ายฝ่ายทุน 5.02 93.43 101.16 - 3.37 - 
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31 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ข) ภาระผกูพนัที/เป็นขอ้ผกูมดัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 
กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานเกี/ยวกบัการเช่าที/ดิน พื�นที/ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และบริการอื/น  ๆโดยกลุ่มกิจการ
มียอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ/าที/ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที/ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงันี�  
 
 งบการเงินรวม (สกลุเงินตามสัญญา) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐ รูปีมอริเชียส ล้านบาท สหรัฐ รูปีมอริเชียส ล้านบาท สหรัฐ รูปีมอริเชียส 
          

ภายใน 1 ปี 15.82 2.19 3.15 1.83 - - 0.88 - - 
เกินกวา่ 1 ปี          
   แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.48 8.77 11.04 0.55 - - 1.72 - - 
เกินกวา่ 5 ปี - 84.92 - - - - - - - 

รวม 20.30 95.88 14.19 2.38 - - 2.60 - - 

 
ค) หนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 

 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารเพื/อคํ�าประกนัการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ 
เป็นจาํนวน 7.02 ลา้นบาท และ 0.28 ลา้นเหรียญฟิจิ (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํนวน 2.78 ลา้นบาท และ 2.55 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั)  
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