
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด”) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 

     (เดิมช่ือ “บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด”) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด 

วันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูล 

ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่า 

จะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว

ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการ

สอบทานของข้าพเจ้า 
 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

ชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 

กรุงเทพมหานคร 

8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,615,705 1,892,904 22,922 1,001

เงินลงทุนระยะสั้น 8 122,523 60,586 - -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ 157,303 226,104 4 -

สินคาคงเหลือ 227,782 142,289 - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 279,290 346,184 32,628 22,719

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 16 - - 415,250 415,250

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 422,446 293,899 8,957 7,860

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,825,049 2,961,966 479,761 446,830

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 36,769 38,175 - -

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

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 11 186,150 245,621 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 16 1,480,963 1,560,331 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 10 18,104,725 16,321,490 3,242 -

คาความนิยม 1,157,581 1,207,972 - -

สิทธิการเชา 1,670,173 1,776,300 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 92,414 75,397 3,861 -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 33,251 33,360 1,018 -

สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 43,929 169,038 742 -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,805,955 21,427,684 19,074,740 19,065,877

รวมสินทรัพย 25,631,004 24,389,650 19,554,501 19,512,707

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมนุเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 750,769 666,907 9,011 8,644

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 393,644 405,509 252,452 144,872

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 16 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป สุทธิ 12 573,012 1,910,591 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 6,251 5,198 - 5,193

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 232,470 201,747 - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 38,636 230,727 689 141

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,352,612 8,716,509 5,619,982 5,454,680

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 12 6,252,839 2,823,776 - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 758,827 815,529 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 40,903 30,512 5,090 -

หนี้สินไมหมนุเวียนอ่ืน 18,741 19,604 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,071,310 3,689,421 5,090 -

รวมหนี้สิน  14,423,922 12,405,930 5,625,072 5,454,680

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 14

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญจํานวน 3,663,640,000 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท

   (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   หุนสามัญจํานวน 107,809,200 หุน

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) 18,318,200 10,780,920 18,318,200 10,780,920

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญจํานวน 2,156,184,000 หุน

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 5 บาท 

   (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   หุนสามัญจํานวน 107,809,200 หุน 

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

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

สวนลดมูลคาจากการรวมกิจการภายใต

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

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยังไมไดจัดสรร 154,272 356,144 (107,282) 21,316

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (864,760) (289,994) - -

รวมสวนของเจาของ 11,207,082 11,983,720 13,929,429 14,058,027

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 25,631,004 24,389,650 19,554,501 19,512,707

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการใหบริการ 777,910 335,030 3,931 -

ตนทุนจากการใหบริการ (537,909) (234,341) (2,937) -

กําไรขั้นตน 240,001 100,689 994 -

รายไดอื่น 48,026 39,491 4,181 16,517

คาใชจายในการขาย (79,164) (51,582) (775) -

คาใชจายในการบริหาร (282,728) (67,106) (29,038) (57)

ตนทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจาย) (92,375) (42,750) (50,697) (13,931)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมและการรวมคา 24,948 6,032 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (141,292) (15,226) (75,335) 2,529

ภาษีเงินได (15,235) (8,350) 675 -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (156,527) (23,576) (74,660) 2,529

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- การเปลี่ยนแปลงในมลูคาของ

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 115 117 - -

- ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน

   จากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (381,964) 438,952 - -

- ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการ

   ที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

      รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนใน   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (22) (22) - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

เขาไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษี (381,871) 439,047 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

- สุทธิจากภาษี (381,871) 439,047 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (538,398) 415,471 (74,660) 2,529

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (156,527) (19,608) (74,660) 2,529

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - (3,968) - -

(156,527) (23,576) (74,660) 2,529

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (538,398) 217,815 (74,660) 2,529

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 197,656 - -

(538,398) 415,471 (74,660) 2,529

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 (0.073) (0.029) (0.035) 0.004

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการใหบริการ 1,751,752 715,644 10,301 -

ตนทุนจากการใหบริการ (1,087,427) (390,068) (5,809) -

กําไรขั้นตน 664,325 325,576 4,492 -

รายไดอื่น 83,798 83,756 8,108 17,128

คาใชจายในการขาย (154,396) (77,632) (985) -

คาใชจายในการบริหาร (512,520) (109,503) (40,816) (376)

ตนทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจาย) (205,539) (68,517) (100,415) (13,931)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 11 (50,205) 16,174 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (174,537) 169,854 (129,616) 2,821

ภาษีเงินได 13 (27,335) (34,643) 1,018 -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (201,872) 135,211 (128,598) 2,821

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

เขาไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- การเปลี่ยนแปลงในมลูคาของ

   เงินลงทุนเผ่ือขาย 201 196 - -

- ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน

   จากการแปลงคาขอมูลทางการเงิน (574,927) 77,606 - -

- ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการ

   ที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

      รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนใน   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (40) (39) - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

เขาไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษี (574,766) 77,763 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

- สุทธิจากภาษี (574,766) 77,763 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (776,638) 212,974 (128,598) 2,821

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พันบาท พันบาท

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (201,872) 59,021 (128,598) 2,821

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 76,190 - -

(201,872) 135,211 (128,598) 2,821

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (776,638) 296,506 (128,598) 2,821

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - (83,532) - -

(776,638) 212,974 (128,598) 2,821

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 (0.094) 0.146 (0.060) 0.007

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รสีอรท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สวนลด

มูลคาจากการ การเปลี่ยน ผลตางของอัตรา

รวมกิจการ แปลงมูลคา แลกเปลี่ยนจาก รวมสวน สวนไดเสยี

ทุนที่ออก สวนเกิน ภายใตการ กําไรสะสม ของเงินลงทุน การแปลงคา รวมองคประกอบอื่น ผูเปนเจาของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ควบคุมเดียวกัน ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย ขอมูลทางการเงิน ของสวนของเจาของ ของบริษัทใหญ ควบคุม เจาของ

พนับาท พนับาท พันบาท พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (201,872) 161 (574,927) (574,766) (776,638) - (776,638)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (2,119,141) 154,272 316 (865,076) (864,760) 11,207,082 - 11,207,082

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

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 59,021 157 237,328 237,485 296,506 (83,532) 212,974

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 3,351,000 - 14,637 187,354 299 237,328 237,627 3,790,618 8,496,039 12,286,657

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงนิรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

สวนของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร (ขาดทุน)สะสม รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ยังไมไดจัดสรร เจาของ

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - (128,598) (128,598)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (107,282) 13,929,429

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

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

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - 2,821 2,821

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 3,351,000 - 2,334 3,353,334

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ )
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงนิได (174,537) 169,854 (129,616) 2,821

รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

เปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนนิงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 292,822 107,432 104 -

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 1,011 6,381 - -

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (796) (382) - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,671 1,313 781 -

ขาดทุนจากการตดัจําหนายสินทรัพย 2,398 874 - -

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

และการรวมคา 50,205 (16,174) - -

(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 38,901 366 1,059 (204)

ดอกเบี้ยรับ (60,779) (80,242) (7,888) (16,924)

ตนทุนทางการเงิน 205,539 68,517 100,415 13,931

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 361,435 257,939 (35,145) (376)

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 67,791 11,621 (4) -

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 116,537 (112,694) (1,798) (24)

สินคาคงเหลือ (85,493) (729) - -

สินทรพัยหมุนเวียนอื่น (142,028) (82,459) (1,233) 1

สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 125,109 494,190 (742) -

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (13,528) 41,602 366 31

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (102,322) (17,881) 16,069 -

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 30,723 23,362 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (192,268) 3,502 371 -

หนี้สินไมหมุนเวียน (863) 3,861 - -

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน)การดําเนินงาน 165,093 622,314 (22,116) (368)

จายผลประโยชนพนักงาน (1,442) - - -

จายดอกเบี้ย (114,354) (46,419) (16,278) -

จายภาษีเงินได (40,605) (19,835) (4,880) (17)

เงินสดสทุธไิดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนนิงาน 8,692 556,060 (43,274) (385)

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (376,000) (393,100) - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 315,060 354,388 - -

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - (2,067,894) - (5,095,830)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (24,701) (6,318) - -

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,588,161) (1,547,939) (886) -

เงินสดจายเพื่อซื้อสิทธิการเชา (2,860) (554,940) - -

เงินสดจายเพื่อซื้อธุรกิจ - (6,887,023) - -

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทอย - - - (3,300,000)

เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ย 3,127 42,295 4,081 2,789

เงินสดสทุธไิดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,673,535) (11,060,531) 3,195 (8,393,041)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 62,000 5,095,830 62,000 5,095,830

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - (553,250) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,861,518 - - -

เงินสดจายคืนเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (727,975) (129,744) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท - 3,300,000 - 3,300,000

เงินสดสทุธไิดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,195,543 7,712,836 62,000 8,395,830

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สทุธิ (469,300) (2,791,635) 21,921 2,404

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด 192,101 (90,945) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,892,904 5,377,980 1,001 571

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,615,705 2,495,400 22,922 2,975

รายการที่มิใชเงินสด

รายการท่ีมิใชเงินสดท่ีมีสาระสาํคัญ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดวย

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มข้ึนจากการซื้อ

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 95,720 - - -

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึนจากการซื้อ

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 2,460 - 2,460 -

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึนจากการซื้อ

  สินทรัพยไมมีตวัตน 3,861 - 3,861 -

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ขอ้มลูทั่วไป 

 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (เดิมชื่อ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศไทยโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีที่อยู่ตามที่

จดทะเบียน ดังนี ้

 

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุนและ

ธุรกิจโรงแรมในและต่างประเทศ 

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ และ

เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เป็นบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้

สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาท เว้นแต่

ได้ระบุเป็นอย่างอื่น  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  8 สิงหาคม  

พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑ์การจดัทำขอ้มลูทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 

3 นโยบายการบญัช ี

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้  

ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 4 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่าง 

การประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

 

กลุ่มกิจการได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่รายงานไว้เดิม  

 

5 ประมาณการทางบญัช ี

 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ

การนำนโยบายการบัญชีมาใช้  และจำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน  รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิดขึ้นจริง 

อาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

6 ขอ้มลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผล 

การดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

 สว่นงานธรุกิจ

โรงแรมใน

ประเทศ 

สว่นงานธรุกิจ

โรงแรม

ต่างประเทศ * 

 

สว่นงาน 

ธรุกจิอื่น** 

 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้ตามส่วนงาน 547,997 1,203,754 51,741 1,803,492 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - (18,147) (18,147) 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 547,997 1,203,754 33,594 1,785,345 

     

กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 92,971 1,226 (268,734) (174,537) 

     

จังหวะเวลาการรบัรูร้ายได้     

เม่ือปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น  

   (point in time) 

 

547,997 

 

1,203,754 

 

23,653 

 

1,775,404 

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ  

   (over time) 

 

- 

 

- 

 

9,941 

 

9,941 

รวมรายได้ 547,997 1,203,754 33,594 1,785,345 

 

*  หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

**  หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้การร่วมทุน กลุ่มโรงแรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ และธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
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6 ขอ้มลูตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 

 สว่นงานธรุกิจ

โรงแรมใน

ประเทศ 

สว่นงานธรุกิจ

โรงแรม

ต่างประเทศ* 

 

สว่นงาน 

ธรุกจิอื่น** 

 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้ตามส่วนงาน 645,032 112,612 99,930 857,574 

รายได้ระหว่างส่วนงาน (42,000) - - (42,000) 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 603,032 112,612 99,930 815,574 

     

กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 135,410 (24,172) 58,616 169,854 

     

จังหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้     

เม่ือปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 

   (point in time) 

 

603,032 

 

112,612 

 

99,930 

 

815,574 

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ  

   (over time) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมรายได้ 603,032 112,612 99,930 815,574 

 

*  หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

**  หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้การร่วมทุน กลุ่มโรงแรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ และธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
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7 มูลคา่ยตุิธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 ขอ้มลูระดบัที่ 1 ขอ้มลูระดบัที่ 2 ขอ้มลูระดบัที่ 3 รวม 

 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สนิทรพัย ์         

เงินลงทุนในตราสารทุน 122,523 60,586 - - - - 122,523 60,586 

รวมสินทรัพย์ 122,523 60,586 - - - - 122,523 60,586 
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8 เงินลงทนุระยะสัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

 

 หลักทรพัยเ์ผื่อขาย 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
 

  

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 60,586 - 

การซื้อเพิ่มขี้น 376,000 - 

การจำหน่าย (314,264) - 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย 201 - 

มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด 122,523 - 

 

9 ลูกหนี้การคา้ สทุธ ิ

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่นสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ไม่เกิน 3 เดือน 141,311 193,368 - - 

3 - 6 เดือน 4,062 1,832 - - 

6 - 12 เดือน 90 16,152 - - 

เกินกว่า 12 เดือน - 157 - - 

 145,463 211,509 - - 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,220) (209) - - 

รวม 144,243 211,300 - - 
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10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์สทุธ ิ

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงิน

รวม 

ขอ้มลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 16,321,490 - 

การซื้อ 2,696,786 3,346 

โอนย้ายประเภท 5,889 - 

ตัดจำหน่าย - สุทธิ (2,354) - 

ค่าเสื่อมราคา (259,752) (104) 

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน (657,334) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 18,104,725 3,242 

 



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จำกดั (มหาชน) 
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11 เงินลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ 

 

11.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุ 

 

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า มีดังนี้ 

 

ชื่อบรษิทั ประเทศที่จดทะเบยีน ลักษณะธรุกิจ 

 ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สดัสว่นความเปน็เจา้ของ เงินลงทนุตามวธิรีาคาทุน 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

รอ้ยละ รอ้ยละ พนับาท พนับาท 

       

บรษิัทยอ่ย       

บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 99.00 99.99 300,000 300,000 

บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศไทย ธุรกิจโรงแรม 99.00 99.99 2,873,000 2,873,000 

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

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

S Hotels and Resorts (SC) Pte. Ltd. ประเทศเซเชลส์ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 100.00 100.00 5,768,888 5,768,888 

รวม     19,065,877 19,065,877 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและการปันต้นทุนของการซื้อบริษัท APAC Holding, LLC และบริษัทย่อยเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว 



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จำกดั (มหาชน) 
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11 เงินลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ (ต่อ) 

 

11.1 รายละเอยีดของเงนิลงทนุ (ต่อ) 

 

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า มีดังนี้ (ต่อ) 

 

ชื่อบรษิทั ประเทศที่จดทะเบยีน ลักษณะธรุกิจ 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

สดัสว่นความเปน็เจา้ของ เงินลงทนุตามวธิสีว่นได้เสยี 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

รอ้ยละ รอ้ยละ พนับาท พนับาท 

       

บรษิัทรว่ม       

บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด ประเทศไทย ให้บริการสนับสนุน 

ธุรกิจโรงแรม 

 

27 

 

27 

 

23,946 

 

24,386 

รวม     23,946 24,386 

       

การรว่มคา้       

FS JV CO LIMITED สหราชอาณาจักร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 50 50 92,069 149,091 

FS JV LICENSE LIMITED สหราชอาณาจักร ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 50 50 70,135 72,144 

รวม     162,204 221,235 
       

รวม     186,150 245,621 
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11 เงินลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ (ต่อ) 

 

11.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 เงินลงทนุตามวธิสีว่นได้เสยี 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 245,621 150,298 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 24,525 

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)  (50,205) 16,174 

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน (9,266) (1,750) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 186,150 189,247 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงานของการร่วมค้าตามส่วนได้เสีย

ในการร่วมค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีจำนวน 96.78 ล้านปอนด์ (วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน  

98.12 ล้านปอนด์) 
 

12 เงินกูย้มื 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
 

 ขอ้มลูทางการเงิน

รวม 

ขอ้มลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 4,734,367 - 

กู้ยืมเพิ่มขึ้น 2,861,518 - 

จ่ายชำระคืน (727,975) - 

ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 5,998 - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 38,901 - 

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน (86,958) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 6,825,851 - 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 สัญญา

ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจำนวน 1,425 ล้านบาท 13 ล้านปอนด์ และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ 3 

และ EU LIBOR บวก 3 และ US LIBOR บวก 3 ตามลำดับ และเลื่อนวันครบกำหนดชำระเป็นวันที่  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมทั้งหมดของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน 
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13 ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 41,168 29,823 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (13,833) 4,820 (1,018) - 

รวม 27,335 34,643 (1,018) - 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งค้างจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกันกับที่ใช้  

กับอัตราของกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้

ในงวดระหว่างกาล พ.ศ. 2561 คืออัตราร้อยละ 20) 

14 

14 ทุนเรอืนหุน้ 

ยการกบับุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 

 

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 

และจำนวนหุ้นสามัญจากเดิม 107,809,200 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญใหม่ 2,156,184,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนเงิน 7,537,280,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,780,920,000 บาท  

(หุ้นสามัญ 2,156,184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 18,318,200,000 บาท (หุ้นสามัญ 

3,663,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,507,456,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 

บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,507,456,000 หุ้นข้างต้น เพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชน (PO Warrant) 

 

15 กำไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น 

 

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญ  

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 
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15 กำไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (ต่อ) 

 

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สำหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดที่เป็นของ     

   ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท) (156,527) (19,608) (74,660) 2,529 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก     

   ส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (พันหุ้น) 2,156,184 670,200 2,156,184 670,200 

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.073) (0.029) (0.035) 0.004 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดที่เป็นของ     

   ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท) (201,872) 59,021 (128,598) 2,821 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก     

   ส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (พันหุ้น) 2,156,184 404,012 2,156,184 404,012 

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.094) 0.146 (0.060) 0.007 

 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 14 บริษัทได้ปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 5 บาท บริษัทจึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่งวดก่อน กำไรต่อหุ้นจึงมีการปรับใหม่ 

 

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

(พ.ศ. 2561 ไม่มี) 

 

16 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 

 

ก) บรษิัทใหญ ่

 

กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ประเทศที ่

จดทะเบยีน 

สดัสว่นความเปน็เจา้ของ  

(รอ้ยละ) 

ชือ่ ประเภท 

30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  

   อินเตอร์ จำกัด 

 

บริษัทใหญ ่

 

ประเทศไทย 
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16 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 
 

ข) รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 
 

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันสรุปได้ ดังนี้ 

- รายได้ค่าบริหารและบริการอื่นคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 หรือ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

- ค่าซื้อสินค้าคิดตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก  

- ค่าเช่าคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก 

- ค่าบริหารโครงการคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมทุน 

- ค่าที่ปรึกษาคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
 

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

   วนัที่ 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซือ้สนิคา้และรบับริการ     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 45 67 10 - 
     

รายได้คา่บรหิารจดัการ     

   บริษัทย่อย - - 3,931 - 
     

ค่าบรหิารจดัการ     

   บริษัทร่วม 737 - - - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 31,140 2,450 4,317 - 
     

รายได้คา่เชา่และคา่บรกิาร     

   บริษัทร่วม 22 - - - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 10,609 61,671 - - 
     

ค่าเชา่และคา่บรกิาร     

   บริษัทย่อย - - 42 - 

   บริษัทร่วม 7,247 - 1,045 - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 19 293 1,581 - 

   การร่วมค้า 56 - 56 - 
     

ดอกเบีย้รบั     

   บริษัทย่อย - - 3,969 14,135 

   การร่วมค้า 28,662 30,240 - - 
     

ดอกเบีย้จา่ย     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 50,697 14,137 50,697 13,931 
     

ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่า่ย     

   โดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ์     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 1,069 - 603 - 
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16 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

 

ข) รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

   วนัที่ 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซือ้สนิคา้และรบับริการ     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 74 98 16 - 

     

รายได้คา่บรหิารจดัการ     

   บริษัทย่อย - - 10,301 - 

     

ค่าบรหิารจดัการ     

   บริษัทร่วม 2,272 - - - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 44,517 8,463 4,317 - 

     

รายได้คา่เชา่และคา่บรกิาร     

   บริษัทร่วม 22 - - - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 10,852 61,797 - - 

     

ค่าเชา่และคา่บรกิาร     

   บริษัทย่อย - - 52 - 

   บริษัทร่วม 15,043 - 1,712 - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 2,378 293 2,364 - 

   การร่วมค้า 56 - 56 - 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บริษัทย่อย - - 7,846 14,135 

   การร่วมค้า 57,652 59,482 - - 

     

ดอกเบีย้จา่ย     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 100,414 18,870 100,414 13,931 

     

ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่า่ย     

   โดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ์     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 3,200 - 1,820 - 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคา้งชำระทีเ่กดิจากการขายและซือ้สนิคา้และบรกิาร 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เก่ียวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน     

ลูกหนี้การคา้     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 336 - - - 

   บริษัทร่วม 22 - - - 

     

ลูกหนีอ้ื่น     

   บริษัทย่อย - - 1,256 2 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 31,409 113,091 15 - 

     

ดอกเบี้ยค้างรับ     

   บริษัทย่อย - - 26,497 22,690 

   การร่วมค้า 233,606 189,053 - - 

     

เงินทดรองจ่าย     

   บริษัทย่อย - - 42 24 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 13,917 44,040 4,818 3 

รวมลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 279,290 346,184 32,628 22,719 

     

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน     

เจา้หนี้การค้า     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 4,487 15,225 - - 

     

เจา้หนีอ้ืน่     

   บริษัทร่วม 928 3,243 67 - 

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 250,225 239,265 124,483 111,434 

     

ดอกเบี้ยค้างจ่าย     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 117,474 36,981 117,474 33,438 

     

เงินทดรองรับ     

   กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 20,530 110,795 10,428 - 

รวมเจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 393,644 405,509 252,452 144,872 
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16 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

 

ง) เงินให้กูย้ืมแกก่ิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย - - 415,250 415,250 

รวม - - 415,250 415,250 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 415.25 ล้านบาท 

(วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 415.25 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี (วันที่   

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.75 ต่อปี) และมีกำหนดชำระเม่ือทวงถาม 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - การร่วมค้า 1,480,963 1,560,331 - - 

รวม 1,480,963 1,560,331 - - 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า

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

บวก 6.5 ต่อปี และอัตราร้อยละ 8 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 LIBOR บวก 6.5 ต่อปี และอัตราร้อยละ  

8 ต่อปี) และมีกำหนดชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 1,560,331 1,671,269 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน (79,368) (20,373) - - 

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 1,480,963 1,650,896 - - 



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จำกดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

 

จ) เงินกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี ้
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830 

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

ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เก่ียวข้องกันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 

5,357.83 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5,295.83 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 

ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี) และมีกำหนดจ่ายชำระคืน

เมื่อทวงถาม 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บรหิารสำคญัของกจิการ 
 

ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญของกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

   วนัที่ 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 37,118 - 12,294 - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3,108 - 3,108 - 

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่าย 

   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 650 - 468 - 

รวม 40,876 - 15,870 - 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

   วนัที่ 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 43,878 - 15,916 - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 4,441 - 4,441 - 

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่าย 

   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,912 - 1,389 - 

รวม 50,231 - 21,746 - 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ภายใต้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง

ของกลุ่มกิจการ จึงมีการโอนย้ายกรรมการและผู้บริหารบางส่วนมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จำกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

สำหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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17 ภาระผูกพนัและเหตุการณท์ีอ่าจเกดิขึ้น 

 

17.1 ภาระผูกพนัรายจา่ยฝา่ยทุน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้

ในข้อมูลทางการเงิน มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านเหรยีญสหรฐั ล้านบาท ล้านเหรยีญสหรฐั 

     

ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 21.90 37.81 5.02 93.43 

 

17.2 สญัญาเช่าดำเนนิงานทีย่กเลกิไมไ่ด้ - กรณีกลุม่กจิการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้เก่ียวข้องกับการเช่าที่ดิน  พื้นที่ในอาคารสำนักงาน 

ยานพาหนะ และบริการอื่นๆ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันสำหรับจำนวนเงินขั้นต่ำในการ

จ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

 30 มถินุายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ลา้นบาท ลา้นเหรยีญ

สหรฐั 

ลา้นรปู ี

มอรเิชยีส 

ลา้นบาท ลา้นเหรยีญ

สหรฐั 

ลา้นรปู ี

มอรเิชยีส 

       

ภายใน 1 ป ี 14.87 2.73 3.15 15.82 2.19 3.15 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.91 9.36 9.46 4.48 8.77 11.04 

เกินกว่า 5 ป ี 5.59 82.00 - - 84.92 - 

รวม 26.37 94.09 12.61 20.30 95.88 14.19 

 

 ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภายใน 1 ปี 3.06 - 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - - 

เกินกว่า 5 ปี - - 

รวม 3.06 - 



บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จำกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

สำหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

30 

 

17 ภาระผูกพนัและเหตุการณท์ีอ่าจเกดิขึ้น (ต่อ) 

 

17.3 หนงัสอืคำ้ประกันจากธนาคาร 

 

ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการดำเนินงาน

ตามปกติของธุรกิจ เป็นจำนวน 7.02 ล้านบาท และ 0.28 ล้านเหรียญฟิจิ (วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน  

7.02 ล้านบาท และ 0.28 ล้านเหรียญฟิจิ) 

 

17.4 สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินเพื่อช่วย 

ในการบริหารตามความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว USD LIBOR 3 เดือนบวก 2.75 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบ้ีย

คงที่ร้อยละ 4.54 ต่อปี โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2565 

 

18 เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้เข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ยืม 

โดยเพิ่มวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีวงเงินกู้  

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 144 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มกิจการใช้หุ้นในบริษัทย่อยสองแห่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและ 

เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
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