
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั”) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
     (เดมิชื่อ “บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั”) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวด
เก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า  
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,636,648 1,892,904 23,546 1,001

เงนิลงทุนระยะสนั 8 201,784 60,586 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 211,829 226,104 4 -

สนิคา้คงเหลอื 238,064 142,289 - -

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16 260,350 346,184 6,376 22,719

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 16 - - - 415,250

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 498,046 293,899 9,505 7,860

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,046,721 2,961,966 39,431 446,830

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 36,739 38,175 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - 19,065,877 19,065,877

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 11 228,999 245,621 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 16 1,428,621 1,560,331 812,574 -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 10 19,183,835 16,321,490 2,961 -

ค่าความนิยม 1,153,078 1,207,972 - -

สทิธกิารเช่า 1,649,768 1,776,300 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 93,628 75,397 3,861 -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 32,824 33,360 1,053 -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 49,187 169,038 4,058 -

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 23,856,679 21,427,684 19,890,384 19,065,877

รวมสินทรพัย์ 26,903,400 24,389,650 19,929,815 19,512,707

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

2



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,427,770 666,907 15,939 8,644

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16 490,065 405,509 298,705 144,872

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16 5,357,830 5,295,830 5,357,830 5,295,830

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 12 358,553 1,910,591 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 13,518 5,198 - 5,193

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 241,944 201,747 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 150,209 230,727 797 141

รวมหนีสินหมนุเวียน 8,039,889 8,716,509 5,673,271 5,454,680

หนีสินไมห่มุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาว สุทธิ 12 7,183,895 2,823,776 398,415 -

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 762,770 815,529 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,713 30,512 5,265 -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 18,656 19,604 - -

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 8,007,034 3,689,421 403,680 -

รวมหนีสิน  16,046,923 12,405,930 6,076,951 5,454,680

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 14

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 5 บาท

   (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

   หุน้สามญัจาํนวน 107,809,200 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 2,156,184,000 หุน้

   มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 

   (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

   หุน้สามญัจาํนวน 107,809,200 หุน้ 

   มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 10,780,920 10,780,920 10,780,920 10,780,920

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 3,255,791 3,255,791 3,255,791 3,255,791

สว่นลดมลูคา่จากการรวมกจิการภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั (2,119,141) (2,119,141) - -

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 56,271 356,144 (183,847) 21,316

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (1,117,364) (289,994) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 10,856,477 11,983,720 13,852,864 14,058,027

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 26,903,400 24,389,650 19,929,815 19,512,707

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 887,969 875,010 4,446 -

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (594,974) (530,156) (4,133) -

กาํไรขนัต้น 292,995 344,854 313 -

รายไดอ้นื 63,694 368,637 4,707 233,222

ค่าใชจ่้ายในการขาย (90,627) (70,850) (755) -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (286,869) (202,052) (29,111) (21)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบยีจ่าย) (109,128) (112,808) (51,754) (48,738)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 48,617 57,690 - -

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (81,318) 385,471 (76,600) 184,463

ภาษเีงนิได้ (16,683) (56,269) 35 (37,457)

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด (98,001) 329,202 (76,565) 147,006

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของ

   เงนิลงทุนเผอืขาย 108 18 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

   จากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (252,690) (482,362) - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการ

   ทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      รายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนใน   กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (22) (4) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- สุทธจิากภาษี (252,604) (482,348) - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี (252,604) (482,348) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (350,605) (153,146) (76,565) 147,006

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (98,001) 178,295 (76,565) 147,006

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ - 150,907 - -

(98,001) 329,202 (76,565) 147,006

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (350,605) (213,686) (76,565) 147,006

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ - 60,540 - -

(350,605) (153,146) (76,565) 147,006

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 15 (0.05) 0.27 (0.04) 0.22

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,639,721 1,590,654 14,747 -

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (1,682,401) (920,224) (9,942) -

กาํไรขนัต้น 957,320 670,430 4,805 -

รายไดอ้นื 147,492 452,393 12,815 250,350

ค่าใชจ่้ายในการขาย (245,023) (148,482) (1,740) -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (799,389) (311,555) (69,927) (397)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบยีจ่าย) (314,667) (181,325) (152,169) (62,669)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 11 (1,588) 73,864 - -

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (255,855) 555,325 (206,216) 187,284

ภาษเีงนิได้ 13 (44,018) (90,912) 1,053 (37,457)

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด (299,873) 464,413 (205,163) 149,827

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของ

   เงนิลงทุนเผอืขาย 309 214 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

   จากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (827,617) (404,756) - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการ

   ทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

      รายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนใน   กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (62) (43) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- สุทธจิากภาษี (827,370) (404,585) - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี (827,370) (404,585) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,127,243) 59,828 (205,163) 149,827

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (299,873) 237,316 (205,163) 149,827

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ - 227,097 - -

(299,873) 464,413 (205,163) 149,827

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,127,243) 82,820 (205,163) 149,827

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ - (22,992) - -

(1,127,243) 59,828 (205,163) 149,827

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 15 (0.14) 0.48 (0.10) 0.30

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ส่วนลด

มูลค่าจากการ การเปลียน ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ แปลงมูลค่า แลกเปลียนจาก รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ภายใต้การ กาํไรสะสม ของเงินลงทุน การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผูเ้ป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย ข้อมูลทางการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 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)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (299,873) 247 (827,617) (827,370) (1,127,243) - (1,127,243)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (2,119,141) 56,271 402 (1,117,766) (1,117,364) 10,856,477 - 10,856,477

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

เพมิทุนระหว่างงวด 3,300,000 - - - - - - 3,300,000 - 3,300,000

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 237,316 171 (154,667) (154,496) 82,820 (22,992) 59,828

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 3,351,000 - 14,637 365,649 313 (154,667) (154,354) 3,576,932 8,556,579 12,133,511

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

9



บริษทั เอส โฮเทล แอนด์ รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทนุ)สะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ยงัไมไ่ด้จดัสรร เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - (205,163) (205,163)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (183,847) 13,852,864

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

เพมิทนุระหว่างงวด 3,300,000 - - 3,300,000

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - 149,827 149,827

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 3,351,000 - 149,340 3,500,340

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธก่ิอนภาษเีงนิได้ (255,855) 555,325 (206,216) 187,284

รายการปรบัปรงุกาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 437,369 236,879 225 -

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 87 6,236 - -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (1,393) (725) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,952 2,484 955 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 9,296 1,302 - -

ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการร่วมคา้ 1,588 (73,864) - -

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน 29,047 - 2,421 -

ดอกเบยีรบั (88,536) (112,040) (12,501) (33,060)

ตน้ทุนทางการเงนิ 314,667 181,325 152,169 62,669

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 456,222 796,922 (62,947) 216,893

การเปลียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 14,077 19,807 (4) (3)

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 152,663 (202,749) 2,568 273

สนิคา้คงเหลอื (95,775) (14,309) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (189,728) (237,183) (1,644) (149)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 120,735 536,901 (4,058) -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 153,002 426,945 7,338 136

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (47,192) (5,945) 18,709 -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 40,197 107,334 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (80,831) 15,115 343 -

หนีสนิไม่หมุนเวยีน (948) 2,232 - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 522,422 1,445,070 (39,695) 217,150

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,247) - - -

จ่ายดอกเบยี (184,050) (103,986) (16,782) -

จ่ายภาษเีงนิได้ (57,775) (27,358) (4,880) (17)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 278,350 1,313,726 (61,357) 217,133

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (608,500) (527,100) - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั 469,004 507,183 - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (1,064,387) (21,900) (5,095,830)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 21,900 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - (400,000) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (32,027) (7,586) (3,861) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (3,344,543) (2,786,815) (3,186) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสทิธกิารเช่า (2,800) (551,005) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืธุรกจิ - (6,887,023) - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (3,517,586)

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 5,396 29,326 30,574 2,792

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,513,470) (11,287,407) (376,473) (8,610,624)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 62,000 5,095,830 62,000 5,095,830

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (553,250) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,696,510 - 398,375 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (794,088) (260,528) - -

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนของบรษิทั - 3,300,000 - 3,300,000

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,964,422 7,582,052 460,375 8,395,830

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (270,698) (2,391,629) 22,545 2,339

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 14,442 (413,257) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,892,904 5,377,980 1,001 571

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 1,636,648 2,573,094 23,546 2,910

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั 

ณ วนัท ี30 กนัยายน ประกอบดว้ย

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพมิขนึจากการจ่ายชาํระ

  โดยเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั - - - 4,542,580

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนืเพมิขนึจากการซอื

  ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 677,125 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกัด (มหำชน) (บรษิัท) (เดิมชื่อ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกัด) จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศไทยโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558 และมีที่อยู่ตำมที ่
จดทะเบยีน ดงันี้ 
 
เลขที ่123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) คือ กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกับกำรลงทุนและ 
ธุรกจิโรงแรมในและต่ำงประเทศ 
 
เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชย์ และเปลีย่น
ชื่อจำกบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั เป็นบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) เพื่อใหส้อดคล้องกบั
กำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ได้
ระบุเป็นอย่ำงอื่น  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย 
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถอืปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของ  
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
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4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำกบัลูกค้ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 โดยไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดมิ  
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน  รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำร ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ

โรงแรมใน
ประเทศ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โรงแรม

ต่ำงประเทศ * 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดต้ำมส่วนงำน 759,333 1,797,150 256,699 2,813,182 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - (27,557) (27,557) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 759,333 1,797,150 229,142 2,785,625 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 105,762 46,517 (408,134) (255,855) 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได ้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 

 
759,333 

 
1,797,150 

 
187,979 

 
2,744,462 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
41,163 

 
41,163 

รวมรำยได ้ 759,333 1,797,150 229,142 2,785,625 
 

* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน กลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงำนธรุกิจ

โรงแรมใน
ประเทศ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โรงแรม

ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 898,356 755,298 526,257 2,179,911 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (63,000) - - (63,000) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 835,356 755,298 526,257 2,116,911 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 147,812 14,775 392,738 555,325 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได ้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
835,356 

 
755,298 

 
429,284 

 
2,019,938 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
96,973 

 
96,973 

รวมรำยได ้ 835,356 755,298 526,257 2,116,911 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน กลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 201,784 60,586 - - - - 201,784 60,586 
รวมสนิทรพัย ์ 201,784 60,586 - - - - 201,784 60,586 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 หลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำร 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท  
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 60,586 -  
กำรลงทุนเพิม่ 608,500 - 
กำรจ ำหน่ำย (467,611) - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 309 - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 201,784 - 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำ สุทธิ 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่นสุทธใินงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 195,207 193,368 - - 
3 - 6 เดอืน 2,779 1,832 - - 
6 - 12 เดอืน 547 16,152 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 100 157 - - 
 198,633 211,509 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (296) (209) - - 
รวม 198,337 211,300 - - 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

18 

 
10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 16,321,490 - 
กำรซื้อ 4,035,250 3,186 
โอนยำ้ยประเภท 5,834 - 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ (9,296) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (763,883) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (405,560) (225) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 19,183,835 2,961 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

 
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       
บริษทัยอ่ย       
บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิโรงแรม 99.99 99.99 300,000 300,000 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิโรงแรม 99.99 99.99 2,873,000 2,873,000 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 8,060,166 8,060,166 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ประเทศฮ่องกง ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 2,063,823 2,063,823 
S Hotels and Resorts (SC) Pte. Ltd. ประเทศเซเชลส ์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 5,768,888 5,768,888 
รวม     19,065,877 19,065,877 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มำและกำรปันต้นทุนของกำรซื้อบริษัท APAC Holding, LLC และบริษัทย่อย 
เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน (ตอ่) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       
บริษทัร่วม       
บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรสนับสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 
 

27.00 
 

27.00 
 

25,487 
 

24,386 
รวม     25,487 24,386 
       
กำรร่วมค้ำ       
FS JV CO LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 133,144 149,091 
FS JV LICENSE LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 70,368 72,144 
รวม     203,512 221,235 
       

รวม     228,999 245,621 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 

11.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุ 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 245,621 150,298 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย - 24,525 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)  (1,588) 73,864 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (15,034) (2,876) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 228,999 245,811 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนของกำรร่วมคำ้ตำมส่วนไดเ้สยี 
ในกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดม้จี ำนวน 96.04 ลำ้นปอนด ์(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 98.12 ลำ้นปอนด)์ 
 

12 เงินกู้ยืม 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 4,734,367 - 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 3,716,490 400,000 
จ่ำยช ำระคนื (794,088) - 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ (19,980) (1,625) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (800) 40 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 29,047 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (122,588) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 7,542,448 398,415 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ในระหว่ำงงวด กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ดงันี้ 
 

1) บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำสนิเชื่อวงเงนิกู้ยมื 650 ล้ำนบำทกบัธนำคำรพำณิชย์ โดยมอีตัรำดอกเบี้ย MLR ลบ 2.25 ต่อปี 
บรษิัทได้เบกิเงนิกู้ยมืแล้วเป็นจ ำนวน 400 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระภำยในสำมปีนับจำกวนัที่เบกิใช้
เงนิกูย้มืครัง้แรก 
 

2) กลุ่มกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำสนิเชื่อกบัธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 สญัญำประกอบดว้ยเงนิกู้ยมื
จ ำนวน 1,425 ล้ำนบำท 13 ล้ำนยูโร และ 4 ล้ำนเหรยีญสหรฐั โดยมีอตัรำดอกเบี้ย MLR ลบ 3 ต่อปี และ EUR 
LIBOR บวก 3 ต่อปี และ USD LIBOR บวก 3 ต่อปี ตำมล ำดบั และเลื่อนวนัครบก ำหนดช ำระเป็นวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2568 ตำมล ำดบั 

 
3) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรกู้ยมืโดยเพิม่วงเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิ

แห่งหนึ่งจ ำนวน 24 ลำ้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งท ำใหบ้รษิทัย่อยดงักล่ำวมวีงเงนิกู้เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 144 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
โดยกลุ่มกิจกำรใช้หุ้นในบรษิัทย่อยสองแห่งเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัและเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิร่วมกับ
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนั 
 

13 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 49,151 79,600 - 37,457 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (5,133) 11,312 (1,053) - 
รวม 44,018 90,912 (1,053) 37,457 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำ
ของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 15 ถงึรอ้ยละ 20 (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่ำงกำล 
พ.ศ. 2561 คอือตัรำรอ้ยละ 20) 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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14 ทุนเรือนหุ้น 

ยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตอินุมตั ิดงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทั 
 
อนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั โดยกำรลดมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 5 บำท  
และจ ำนวนหุ้นสำมัญจำกเดิม 107,809,200 หุ้น เป็นจ ำนวนหุ้นสำมัญใหม่ 2,156,184,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียน
เปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้สำมญัทีต่รำไวด้งักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
 
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ ำนวนเงนิ 7,537,280,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 10,780,920,000 บำท (หุน้สำมญั 
2,156,184,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 18,318,200,000 บำท (หุน้สำมญั 3,663,640,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 1,507,456,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
จดทะเบยีนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
 
บรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,507,456,000 หุน้ขำ้งตน้ เพื่อรองรบักำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีจ่ะออกและเสนอขำยต่อประชำชน (PO Warrant) 
 

15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ 
ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวดทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) (98,001) 178,295 (76,565) 147,006 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ส่วนทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 2,156,184 670,200 2,156,184 670,200 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (0.05) 0.27 (0.04) 0.22 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวดทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) (299,873) 237,316 (205,163) 149,827 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ส่วนทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 2,156,184 493,716 2,156,184 493,716 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (0.14) 0.48 (0.10) 0.30 
 
ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 14 บรษิทัไดป้รบัลดมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัจำกจำกเดมิหุน้ละ 100 บำท เป็นมลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 5 บำท บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเกำ้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 เสมอืนว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่งวดก่อน ก ำไรต่อหุน้จงึมกีำรปรบัใหม่ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรบัลด  
(พ.ศ. 2561 ไม่ม)ี 
 

16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) บริษทัใหญ ่

 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคมุโดยบุคคลหรอืกจิกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 
 

ประเทศท่ี 
จดทะเบยีน 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ  
(ร้อยละ) 

ช่ือ ประเภท 
30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

     
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์  
   อนิเตอร ์จ ำกดั 

 
บรษิทัใหญ ่

 
ประเทศไทย 

 
81.00 

 
81.00 

S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประเทศสงิคโปร ์ 19.00 19.00 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี้ 
- รำยได้ค่ำบรหิำรและบรกิำรอื่นคดิจำกต้นทุนที่เกิดขึ้นจรงิบวกก ำไรส่วนเพิม่ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 หรอืรำคำ 

ทีต่กลงร่วมกนั 
- ค่ำซื้อสนิคำ้คดิตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้ับบุคคลภำยนอก  
- ค่ำเช่ำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 
- ค่ำบรหิำรโครงกำรคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำร่วมทุน 
- ค่ำทีป่รกึษำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ 
 
รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซื้อสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 20 147 10 - 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 4,695 - 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัร่วม 645 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,657 2,429 - - 
     
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 24,494 39 1 - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 154 - 
   บรษิทัร่วม 6,410 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,569 13 979 - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

26 

 
16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน (ต่อ) พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 4,611 16,134 
   กำรร่วมคำ้ 26,792 28,093 - - 
     

ดอกเบีย้จำ่ย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 51,255 48,690 51,255 48,738 
     
ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีจำ่ย     
   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,069 - 602 - 
     

รำยได้อ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 31,222 96,973 - - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซื้อสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 94 245 26 - 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 14,996 - 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัร่วม 2,917 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 29,177 10,892 4,317 - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน (ต่อ) พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 1 - 
   บรษิทัร่วม 22 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 25,405 915 1 - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 207 - 
   บรษิทัร่วม 19,712 - - - 
   กำรร่วมคำ้ 56 - 56 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,688 306 3,155 - 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 12,457 30,268 
   กำรร่วมคำ้ 84,444 87,575 - - 
     
ดอกเบีย้จำ่ย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 151,669 67,560 151,669 62,669 
     
ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีจำ่ย     
   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,269 - 2,422 - 
     
รำยได้อ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 41,163 96,973 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซื้อสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,435 - - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 1,702 2 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 126 113,091 - - 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 4,611 22,690 
   กำรร่วมคำ้ 251,571 189,053 - - 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 30 24 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,218 44,040 33 3 
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 260,350 346,184 6,376 22,719 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซื้อสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,944 15,225 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 3 - 
   บรษิทัร่วม 1,274 3,243 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 252,964 239,265 120,768 111,434 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 168,728 36,981 168,728 33,438 
     
เงินทดรองรบั     
  บรษิทัย่อย - - 30 - 

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15,173 110,795 9,176 - 
     
รำยได้รบัล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 49,982 - - - 
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 490,065 405,509 298,705 144,872 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัย่อย - - - 415,250 
รวม - - - 415,250 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน  415.25 ล้ำนบำท  
โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.75 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย - - 812,574 - 
 - กำรร่วมคำ้ 1,428,621 1,560,331 - - 
รวม 1,428,621 1,560,331 812,574 - 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย
จ ำนวน 13.06 ล้ำนเหรียญสหรฐัและจ ำนวน 415.25 ล้ำนบำท (วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มี) โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ต่อปี และรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ตำมล ำดบั และมกี ำหนดช ำระตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้
จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์ (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์) โดยมอีตัรำดอกเบี้ย LIBOR บวก 
6.50 ต่อปี และอตัรำรอ้ยละ 8.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 LIBOR บวก 6.50 ต่อปี และอตัรำรอ้ยละ 8.00 ต่อปี) 
และมกี ำหนดช ำระตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,560,331 1,671,269 - - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด - - 400,000 - 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - 415,250 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ได ้
   เกดิขึน้จรงิ 

 
- 

 
- 

 
(2,676) 

 
- 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (131,710) (60,807) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,428,621 1,610,462 812,574 - 
 

จ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 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 กันยำยน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน  
5,357.83 ล้ำนบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5,295.83 ลำ้นบำท) โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 
4.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 3.80 ต่อปี) และมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรือค้ำงจ่ำยส ำหรบัผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 22,100 - 9,599 - 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 4,593 - 4,440 - 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 650 - 469 - 
รวม 27,343 - 14,508 - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 65,978 - 25,515 - 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 9,034 - 8,881 - 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,562 - 1,858 - 
รวม 77,574 - 36,254 - 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 กรรมกำรและผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้ 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท อนิเตอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง
ของกลุ่มกจิกำร จงึมกีำรโอนยำ้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรบำงส่วนมำยงักลุ่มกจิกำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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17 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
17.1 ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั 
     
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 91.79 16.20 5.02 93.43 

 
17.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำทีด่นิ พืน้ทีใ่นอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
และบรกิำรอื่นๆ 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
  

ล้ำน 
บำท 

ล้ำน 
เหรียญ
สหรฐั 

 
ล้ำนรปีู 

มอริเชียส 

ล้ำน 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 

 
ล้ำน

ปอนด ์

 
ล้ำน 
บำท 

ล้ำน 
เหรียญ
สหรฐั 

 
ล้ำนรปีู 

มอริเชียส 

ล้ำน 
เหรียญ

ออสเตรเลีย 

 
ล้ำน

ปอนด ์
           
ภำยใน 1 ปี 14.45 2.19 3.15 0.02 0.01 15.82 2.19 3.15 - - 
เกนิกว่ำ 1 ปี  
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 8.78 8.67 7.88 - - 

 
4.48 

 
8.77 

 
11.04 - - 

เกนิกว่ำ 5 ปี - 82.42 - - - - 84.92 - - - 
รวม 23.23 93.28 11.03 0.02 0.01 20.30 95.88 14.19 - - 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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17 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
17.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำยใน 1 ปี 7.46 - 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6.64 - 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - 
รวม 14.10 - 

 
17.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของธุรกจิ เป็นจ ำนวน 7.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 7.02 ลำ้นบำท 
และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
 

17.4 สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมสีญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อช่วยในกำร
บรหิำรตำมควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยส ำหรบัเงินกู้ยืมในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัจ ำนวน  
50 ล้ำนเหรยีญสหรฐั จำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตัว USD LIBOR 3 เดือนบวกอตัรำส่วนเพิ่ม เป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่  
โดยมีระยะเวลำของสัญญำถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ผลกระทบของสัญญำดังกล่ำว 
เมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
18.1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ .ศ. 2562 บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ที่จ ัดสรรให้แก่ผู้บริหำร  

และพนักงำนของบรษิัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทใหญ่ บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยในเครอื และผู้บรหิำรและพนักงำน 
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย จ ำนวน 70,000,000 หน่วย โดยมอีำยุ 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่ออก และไม่มรีำคำเสนอขำย  
ทัง้นี้เงื่อนไขในกำรใช้สทิธติ้องเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบรษิัท อตัรำกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัและรำคำกำรใช้สทิธ ิ  
aณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
  จ ำนวนท่ี อตัรำกำรใช้สิทธิ  
 รำคำใช้สิทธิ สำมำรถ ต่อ 1 หน่วย ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

ล ำดบั (บำทต่อหน่วย) ใช้สิทธิ* ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิม ส้ินสุด 
      

1 5.20 รอ้ยละ 30 1:1 28 กมุภำพนัธ ์ 5 พฤศจกิำยน  
    พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
2 5.46 รอ้ยละ 30 1:1 29 พฤษภำคม  5 พฤศจกิำยน  
    พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
3 5.72 รอ้ยละ 40 1:1 30 พฤศจกิำยน  5 พฤศจกิำยน  
    พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

 

*จ ำนวนทีส่ำมำรถใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 
 

18.2  เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้รบัช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 1,437,456,000 หุ้น  
ที่ได้น ำเสนอขำยหลักทรพัย์ต่อประชำชนครัง้แรก  โดยหุ้นสำมัญจ ำนวนดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท  
ทีร่ำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 7,474.77 ล้ำนบำท ทัง้นี้บรษิัทได้จดทะเบยีนช ำระ 
หุ้นสำมญัเพิม่เติมดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แล้วในวนัเดยีวกนั โดยหุ้นสำมญัของบรษิัทจะเริม่เขำ้ท ำกำร 
ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562  
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