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รายงานของผ ู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั (มหาชน) 
     (เดมิชือ่ “บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั”) 
 
 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด 
เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ความมีสาระสาํคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้กําหนดตามความมสีาระสําคญั ขา้พเจา้กําหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงนิรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระสําคญัถ้าการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการใดรายการหนึ่งหรอืทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  
 
ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระสาํคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยกําหนดความมสีาระสําคญัโดยรวมสําหรบังบการเงนิ
รวมเป็นจํานวนเงนิตามเกณฑ ์ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใชค้วามมสีาระสาํคญัและพจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพในการกาํหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ชว่งเวลา และขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบ และเพือ่ประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแงข่องแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 
 

ความมีสาระสาํคญั 
ความมสีาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 16.35 ลา้นบาท ซึง่
เป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบ
กจิการที่มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกจิการ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 89 ของกําไรก่อนภาษ ี
เงนิไดข้องกลุ่มกจิการ และเป็นรอ้ยละ 85 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ 
 

เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรือ่งดงันี้เป็นเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

 การทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 



 

 

ความมีสาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบั 
งบการเงินรวม 

16.35 ลา้นบาท 

วิธ ีการกาํหนดความมีสาระสาํคญั รอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตผุลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
กาํหนดความมีสาระสาํคญั 

 
 

ข้าพเจ้าเลือกใช้กําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมี
สาระสําคญั เนื่องจากการประเมนิผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการกําหนดจาก
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ โดยปกตขิอ้มลูอา้งองิรอ้ยละ 5 นี้เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปซึง่
ใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบและไม่มรีายการที่ผดิปกตทิี่สําคญัที่ต้องปรบัปรุง
ขอ้มลูอา้งองินี้ 

 
ขา้พเจา้ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซึง่มจีาํนวนเงนิทีม่ากกวา่ 0.82 ลา้นบาท 
 

วิธ ีการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
 

ข้าพเจ้ากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพี่อให้ข้าพเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวมของ 
กลุ่มกิจการ โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของ 
กลุ่มกจิการทีด่าํเนินการอยู ่
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้ระบุเรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นเรื่อง
สาํคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรือ่งนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและใน
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้ 



 

 

เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม   
 

อ้างองิถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 เรื่อง ประมาณ
การบัญ ชีที่ สํ าคัญ  ข้อสมมติฐานและการใช้ ดุ ลยพินิ จ  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 เรือ่ง คา่ความนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการบนัทกึค่าความนิยม
จํานวน 1,111.70 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจการ
ใหบ้รกิารดา้นโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ 
 

ผูบ้รหิารไดร้ะบุหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด
ของกลุ่มกจิการซึ่งรวมค่าความนิยมไว้ด้วย และทดสอบการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบราคาตามบญัชกีบัมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รบัคืนซึ่งพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หักด้วยต้นทุนการขายแล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า ปัจจยัสําคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการคํานวณ
ราคาตามบัญชีได้แก่  อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด 
ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตัง้ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกล่าว ทัง้นี้ ผู้บริหารได้
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรือ่งการทดสอบการดอ้ยคา่ 
 
ขา้พเจ้าให้ความสําคญักบัเรื่องนี้เนื่องจากมูลค่าของรายการ 
ค่าความนิยมเป็นรายการที่มีสาระสําคญั อีกทัง้การทดสอบ
การด้อยค่าเกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารในการ
กาํหนดขอ้สมมตฐิานต่างๆ เพือ่คาํนวณมลูคา่จากการใช ้ 

ขา้พเจา้ทําการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีป่ระเมนิ
โดยผูบ้รหิารดงันี้ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความเหมาะสมในการระบุหน่วยสนิทรพัย ์
ที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการ โดยการสอบถาม
ข้อมูล  สังเกตการณ์ วิธีการจัด เก็บและแบ่ งแยกข้อมูล 
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางบญัช ี
  
ขา้พเจ้าได้อ่านรายงานการทดสอบการด้อยค่าสําหรบัหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดที่รวมค่าความนิยม และ 
ไดท้ําการทดสอบความสมเหตุสมผลของประมาณการนัน้โดย
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินขัน้ตอนการทดสอบการด้อยค่า รวมทัง้
ทดสอบข้อมูลและข้อสมมติฐานที่สําคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเฉพาะสมมติฐาน
เกี่ยวกับอัตราการเติบโต และอัตราคิดลด การทดสอบของ
ข้าพเจ้ารวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลและข้อสมมติฐานที่
สําคญักับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เหมาะสมและแผน
ธุรกจิทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจและ
ประมาณการกระแสเงนิสดโดยการเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ข้าพเจ้าวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้น
ทดสอบการดอ้ยค่า เพื่อพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่ป็นไปไดจ้าก
การเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานเหล่านัน้ทีใ่ชส้าํหรบัการประเมนิ
การดอ้ยคา่  
  
จากผลการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของ
ผูบ้รหิารมคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีม่อียู ่
 



 

ข้อมูลอื่น 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทํา 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ 
และบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ 
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน 
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได ้
ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
ถงึการเปิดเผยในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที่
ควรหรอืไม ่ 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด ้
วางแผนไว ้ซึ่งรวมถงึประเดน็ทีม่นีัยสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธิ์  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 3,591,606,082 1,892,903,825 1,730,962,368 1,000,596

เงนิลงทุนระยะสนั 155,766,423 60,585,570 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 8 287,832,325 226,104,241 111,535 10

สนิคา้คงเหลอื 9 302,509,264 142,289,279 - -

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 307,655,316 346,183,823 25,611,388 22,718,789

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - - - 415,250,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 10 481,265,214 293,898,688 22,757,442 7,860,581

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,126,634,624 2,961,965,426 1,779,442,733 446,829,976

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 36,801,408 38,174,893 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 11 257,155,560 245,621,057 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 19,065,876,905 19,065,876,905

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 1,501,628,823 1,560,331,169 938,965,871 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13 568,080,273 - - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 14 18,768,597,762 16,321,490,056 3,425,322 -

ค่าความนิยม 15 1,111,701,701 1,207,972,046 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 97,280,615 75,397,230 3,861,000 -

สทิธกิารเช่า 16 1,620,040,373 1,776,299,887 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 36,748,694 33,359,932 326,639 -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 36,974,142 169,037,720 4,387,304 53

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,035,009,351 21,427,683,990 20,016,843,041 19,065,876,958

รวมสินทรพัย์ 29,161,643,975 24,389,649,416 21,796,285,774 19,512,706,934

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 18 1,714,059,830 666,906,616 74,844,113 8,644,304

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 224,984,949 405,509,123 9,013,729 144,871,912

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - 5,295,830,000 - 5,295,830,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 19 382,101,159 1,910,591,038 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 4,775,057 5,197,985 - 5,192,651

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 242,066,666 201,747,098 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 338,996,330 230,727,180 3,043,061 141,378

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,906,983,991 8,716,509,040 86,900,903 5,454,680,245

หนีสินไมห่มุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาว สุทธิ 19 7,465,419,033 2,823,775,926 648,551,921 -

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 806,386,886 815,529,219 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,656,155 30,512,335 5,685,762 -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 18,413,165 19,603,038 - -

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 8,331,875,239 3,689,420,518 654,237,683 -

รวมหนีสิน  11,238,859,230 12,405,929,558 741,138,586 5,454,680,245

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 20

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 5 บาท

   (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจาํนวน 

   107,809,200 หุน้ มลูคา่ทตีราไว้

   หุน้ละ 100 บาท) 18,318,200,000 10,780,920,000 18,318,200,000 10,780,920,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 

   (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจาํนวน 

   107,809,200 หุน้ มลูคา่ทไีดร้บั

   ชําระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 17,968,200,000 10,780,920,000 17,968,200,000 10,780,920,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 20 3,335,183,869 3,255,790,774 3,335,183,869 3,255,790,774

สว่นลดมลูคา่จากการรวมกจิการภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั (2,119,140,909) (2,119,140,909) - -

สว่นทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 4,733,108 - 4,733,108 -

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (110,710,785) 356,143,600 (252,969,789) 21,315,915

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (1,155,480,538) (289,993,607) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 17,922,784,745 11,983,719,858 21,055,147,188 14,058,026,689

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 29,161,643,975 24,389,649,416 21,796,285,774 19,512,706,934

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,818,111,757 2,575,728,409 24,594,070 -

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (2,490,412,820) (1,469,344,362) (15,563,660) -

กาํไรขนัต้น 1,327,698,937 1,106,384,047 9,030,410 -

รายไดอ้นื 21 199,786,086 489,560,646 24,756,906 255,018,494

ค่าใชจ้่ายในการขาย (366,298,697) (238,987,254) (12,223,562) -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,083,805,620) (663,078,780) (107,232,319) (115,456,772)

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจ่าย) (424,646,986) (292,664,711) (177,991,246) (112,430,110)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 20,246,757 83,560,812 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (327,019,523) 484,774,760 (263,659,811) 27,131,612

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 23 (139,834,862) (34,709,351) (10,625,893) (5,329,037)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (466,854,385) 450,065,409 (274,285,704) 21,802,575

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย (103,684) 16,816 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

   งบการเงนิ (865,403,984) (411,827,320) - -

- ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการทจีะจดัประเภท

      รายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนใน   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 20,737 (3,363) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี (865,486,931) (411,813,867) - -

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - (5,290,609)       - -

- ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการทจีะไม่จดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 1,058,122 - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี - (4,232,487) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (865,486,931) (416,046,354) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (1,332,341,316) 34,019,055 (274,285,704) 21,802,575

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (466,854,385) 232,042,768 (274,285,704) 21,802,575

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - 218,022,641 - -

(466,854,385) 450,065,409 (274,285,704) 21,802,575

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,332,341,316) (62,325,292) (274,285,704) 21,802,575

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - 96,344,347 - -

(1,332,341,316) 34,019,055 (274,285,704) 21,802,575

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 24 (0.20) 0.38 (0.12) 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกิน(ส่วนลด)

มูลค่าจากการ การเปลียน ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน) แปลงมูลค่า แลกเปลียนจาก รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ สะสมยงัไมไ่ด้ ของเงินลงทุน การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เผอืขาย งบการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,780,920,000 3,255,790,774 (2,119,140,909) - 356,143,600 155,419 (290,149,026) (289,993,607) 11,983,719,858 - 11,983,719,858

เพมิทุน 20 7,187,280,000 79,393,095 - - - - - - 7,266,673,095 - 7,266,673,095

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - - 4,733,108 - - - - 4,733,108 - 4,733,108

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (466,854,385) (82,947) (865,403,984) (865,486,931) (1,332,341,316) - (1,332,341,316)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,968,200,000 3,335,183,869 (2,119,140,909) 4,733,108 (110,710,785) 72,472 (1,155,553,010) (1,155,480,538) 17,922,784,745 - 17,922,784,745

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

เพมิทุน 20 10,729,920,000 3,255,790,774 - - - - - - 13,985,710,774 - 13,985,710,774

ผลกระทบจากการรวมกจิการภายใต้

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน)

ทุนทีออกและ การจ่ายโดยใช้ สะสมยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,780,920,000 3,255,790,774 - 21,315,915 14,058,026,689

เพมิทุน 20 7,187,280,000 79,393,095 - - 7,266,673,095

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 - - 4,733,108 - 4,733,108

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (274,285,704) (274,285,704)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,968,200,000 3,335,183,869 4,733,108 (252,969,789) 21,055,147,188

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

เพมิทุน 20 10,729,920,000 3,255,790,774 - - 13,985,710,774

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 21,802,575 21,802,575

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (327,019,523) 484,774,760 (263,659,811) 27,131,612

รายการปรบัปรงุกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 675,903,046 382,550,137 351,870 -

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 2,780,445 209,094 - -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (2,151,095) (1,217,600) - -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,587,374 - 4,316,216 -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,089,747 3,273,072 1,335,363 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายสนิทรพัย์ 13,179,555 3,350,730 - -

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (20,246,757) (83,560,812) - -

ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน 38,845,409 - 10,065,169 -

ดอกเบยีรบั 21 (119,912,758) (144,035,839) (24,441,662) (37,682,926)

ต้นทุนทางการเงนิ 424,646,986 292,664,711 177,991,246 112,430,110

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 703,702,429 938,008,253 (94,041,609) 101,878,796

การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (64,542,065) (44,047,596) (111,525) 7

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (49,510,722) 255,197,996 (9,196,617) (28,966)

สนิคา้คงเหลอื 38,528,507 (24,363,548) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (186,272,185) (232,692,768) (14,786,050) (7,858,950)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 136,518,850 873,732,538 (815,654) (53)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 362,895,992 (400,592,744) 47,859,749 8,586,053

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (148,802,187) 83,415,220 (105,240,455) 111,532,872

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 40,319,568 32,659,867 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 107,956,243 175,372,828 2,588,775 141,379

หนีสนิไมห่มนุเวยีน (1,189,873) 2,235,568 - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 939,604,557 1,658,925,614 (173,743,386) 214,251,138

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (3,285,294) (5,229,657) (1,941) -

จา่ยดอกเบยี (460,043,807) (337,321,646) (212,590,722) (79,092,070)

จา่ยภาษีเงนิได้ (93,956,536) (95,804,645) (8,451,341) (136,386)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 382,318,920 1,220,569,666 (394,787,390) 135,022,682

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (916,000,000) (674,100,000) - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั 822,866,558 677,438,500 - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - - (21,900,000) (5,095,830,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - - 21,900,000 138,000,000

เงนิสดจา่ยใหเ้งนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - - (650,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 - - 116,000,000 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (3,806,177,250) (4,506,110,311) (3,777,192) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสทิธกิารเชา่ 16 (2,753,296) (808,598,104) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (39,569,631) (2,792,797) (3,861,000) -

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

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

เงนิสดจา่ยเพอืซอืธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - (2,882,864,060) - -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 9,509,372 43,338,517 38,344,375 14,993,103

เงนิสดรบัจากรายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัรว่ม 31,882,240 - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,900,242,007) (15,028,209,059) (503,293,817) (11,583,423,528)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 62,000,000 5,365,830,000 162,000,000 5,365,830,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 (5,357,830,000) (623,250,000) (5,457,830,000) (70,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,149,013,715 - 648,375,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (865,752,485) (339,791,902) - -

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนของบรษิทั 7,275,497,979 6,153,000,000 7,275,497,979 6,153,000,000

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,262,929,209 10,555,788,098 2,628,042,979 11,448,830,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 1,745,006,122 (3,251,851,295) 1,729,961,772 429,154

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (46,303,865) (233,224,870) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,892,903,825 5,377,979,990 1,000,596 571,442

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 3,591,606,082 1,892,903,825 1,730,962,368 1,000,596

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสดทมีสีาระสําคญั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึจากการจา่ยชําระโดย

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั - - - 4,542,580,000

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึโดยจา่ยเป็นหุน้สามญั - - - 7,832,710,774

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพมิขนึจากการซอื

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 755,113,805 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

18 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) (เดมิชื่อ บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ กำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนและธุรกิจโรงแรมทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ 
 
เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชย์ และเปลี่ยนชื่อจำก
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั เป็นบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแปรสภำพเป็น
บรษิทัมหำชนจ ำกดั 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ
ยกเวน้กำรวดัมูลค่ำของเงนิลงทุนเผื่อขำยและอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีร่บัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมซึ่งไดอ้ธบิำยไว้ในนโยบำย
กำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำร  
ทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี 
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร  
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  

กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชตีัง้แต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
        หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมลูค่ำและ
กำรตดัรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกัน
ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ทัง้นี้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช้
ปฏบิตั ิ
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้ส ัญญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตั ิ
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้แต่ วันที่กลุ่มกิจกำร 
มอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิัทย่อยนัน้ ในงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บรษิทัร่วม 
 

บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 

 
ค) กำรร่วมคำ้ 

 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีิทธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุนใน
กำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ด้มำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ตำมสดัส่วนทีม่สี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงั
กำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 

 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของ 
กลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุน 
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระ 
ภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบตัติ่อรำยกำรกับส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผู้เป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัมอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถกูรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงม ี
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบันทกึไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ 
เงินลงทุนจะเปลี่ยนเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง 
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลือและก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้ 
จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 11 และ 12 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 

 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ส่วนต่ำงของผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม  
ของส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ทีม่ำกกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุไดท้ี่ได้มำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ 
ทีไ่ดม้ำจะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถกูวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิจะรบัรูใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิได้เกดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทียบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึ้นหลงัจำก 
วนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กิดขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะ
ตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของบรษิทัและกลุ่มกจิกำร 
 

ข)  รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิบนัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ องค์ประกอบ 
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ ิใช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน 
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงินสดในมือ เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสูงซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของ
หนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

2.7 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 

  
เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ 
เงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 

 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมทีร่บัรูส้ะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของจะบนัทกึ
รวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำ
ตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.8 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจ ำนวนเงนิที่ลูกค้ำจะต้องช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรให้บรกิำรตำมปกตธิุรกิจ กลุ่มกิจกำรรบัรู้
ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มสี่วนประกอบด้ำน
กำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคญัจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อหนี้ 
สงสยัจะสญู 

 
2.9 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วย สินค้ำประเภทอำหำรและเครื่องดื่ม วสัดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนโรงแรม สนิค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ
คงเหลอืค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

 

ตน้ทุนในกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อและคำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงทีเ่กี่ยวขอ้ง มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะ
ขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำเผื่อ 
กำรลดมลูค่ำส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืทีม่กีำรดอ้ยค่ำและลำ้สมยัเท่ำทีจ่ ำเป็น 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.10 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  
 

อสงัหำรมิทรพัย์ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มไีว้ใช้งำนโดยบรษิัทภำยในกลุ่มกิจกำรจะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 

 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ ทีด่นิและอำคำรทีถ่อืครองไวเ้พื่อหำประโยชน์รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำระยะยำว 
และรวมถงึอำคำรระหว่ำงก่อสรำ้ง 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกด้วยวธิีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนกำรกู้ยมืที่
เกิดขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ของกำรได้มำซึ่งกำรก่อสร้ำงอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยมืจะถูกรวมในขณะที่มกีำรซื้อหรอืกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพกัทนัทเีมื่อสนิทรพัย์
นัน้ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืระหว่ำงทีก่ำรด ำเนินกำรพฒันำสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง  
 
หลงัจำกรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกแล้ว อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
ที่อยู่ในระหว่ำงก่อสรำ้งบันทกึด้วยมูลค่ำยุติธรรมถ้ำหำกสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกอสงัหำรมิทรพัย์ 
เพื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งนัน้ไม่สำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื แต่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะสำมำรถประเมนิ
มลูค่ำยุตธิรรมไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอืเมื่อกำรก่อสรำ้งนัน้เสรจ็สิน้ อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งนัน้ต้อง
วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจนกระทัง่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือหรือเมื่อกำร
ก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิก่อน 

 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนต้องสะท้อนถึงรำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำในปัจจุบันและข้อสมมติอื่น 
ซึง่ผูร้่วมตลำดน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนภำยใตส้ถำนกำรณ์ตลำดปัจจุบนั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำร
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเมื่อกจิกำรจ ำหน่ำยหรอืเลกิใชอ้สงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนนัน้อย่ำงถำวรและคำดว่ำจะไม่ไดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยอกี 
 

กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีม่ลูค่ำยุตธิรรมโดยผูซ้ื้อและผูข้ำยไม่มคีวำมเกีย่วขอ้งกนั มูลค่ำตำม
บญัชก่ีอนขำยจะมกีำรปรบัไปใชร้ำคำในกำรท ำรำยกำรและบนัทกึผลก ำไรสุทธจิำกกำรปรบัมูลค่ำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำร
ลงทุนใหเ้ป็นมลูคำ่ยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่ออสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนได้เปลี่ยนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัย์ที่มไีว้ใช้งำนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีม่กีำรจดัประเภทใหม่จะถอืเป็นรำคำทุนในกำรบนัทกึบญัชขีองทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในเวลำ
ต่อมำ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรใช้งำนของอสังหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยมีหลักฐำนของกำรเริม่พฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย อสงัหำรมิทรพัย์จะถูกโอนไปเป็นสนิคำ้คงเหลอืโดยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนจะถอืเป็นรำคำทุนส ำหรบักำรบนัทกึบญัชขีองสนิคำ้คงเหลอืในเวลำต่อมำ 
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2.11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำ
ตำมบัญชขีองสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนจะถกูตดัรำยกำรออกไป กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อ
เกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่
ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิและทรพัยส์นิสว่นควบ  5 ปี ถงึ 47 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร ตำมอำยุสญัญำเช่ำ หรอื 5 ปีถงึ 50 ปีแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน 3 ปี ถงึ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.12 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ 
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วย
ที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำร
ประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร  
 

2.13 สิทธิกำรเช่ำ 
 
สิทธิกำรเช่ำที่ได้มำแสดงด้วยรำคำทุน  และตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว ้ 
คอื 15 ปี ถงึ 90 ปี 
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2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจะวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน 
 

สนิทรพัย์ทีม่อีำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดั อนัไดแ้ก่ ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกจิโรงแรม และเครื่องหมำยกำรคำ้ ซึ่งจะวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี และจะพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกปี 
 

สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัด อันได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหัก 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไว ้3 ปี ถงึ 10 ปี ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ่้ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

2.15 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์ที่มีกำรตัดจ ำหน่ำย  
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึ 
จ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้ เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำร
ดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

2.16 สญัญำเช่ำระยะยำว  
 

กรณทีีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 

ในกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำ
จะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

กรณทีีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีไ่ม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใช้
วธิีเงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้ำ่เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.17 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ 
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้ีกำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืได้
ถูกยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักจิกำรอื่นและ 
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่ งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำร
ผลิตสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลำในกำรท ำให้พรอ้มใช้หรอืพร้อมขำยไดต้ำมประสงค์) ต้องน ำมำรวม
เป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่้มำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุน
กำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วย ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง
ไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบังคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมผีล
บงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่
กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมและส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจำ่ยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษ ี
เงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้จดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ โดยกลุ่มกิจกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงนิกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงนิสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงนิที่คงที่ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสนิทรพัย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้หมดส ำหรบั 
กำรใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ซึ่งบรหิำรโดยผูจ้ดักำร
กองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของ พระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนั
ทีจ่ะจ่ำยเงนิเพิม่อกีเมื่อไดจ่้ำยเงนิสมทบไปแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีที่ให้บรกิำร และ
ค่ำตอบแทน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.19 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัทีส่ิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์โครงกำร ภำระผกูพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระอย่ำง
สม ่ำเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด 
กระแสเงนิสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่จะจ่ำย
ภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์
หรอืกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิำนจะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน  
 

2.20 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (สทิธซิื้อหุน้ของพนักงาน) 
 
กลุ่มกจิกำรไดร้บับรกิำรจำกพนักงำนเป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มูลค่ำยุตธิรรมของสทิธซิื้อหุ้น
ของพนักงำนจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธโิดยสอดคล้องกบักำรเพิม่ขึน้ของตรำสำรทุน ทัง้นี้ มูลค่ำยุตธิรรมของ
สทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกใหจ้ะถูกก ำหนดโดย 
 
- เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เชน่ รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
- ผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในเรื่องกำรออม 

ของพนกังำนหรอืกำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
- โดยไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด 

(ตวัอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเติบโตของยอดขำยตำมที่ก ำหนดไว้ และกำรคงสภำพกำรเป็นพนักงำน
ของกจิกำรในชว่งเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนทีไ่ม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำรจะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัจ ำนวนของสทิธิ
ซื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัทีส่ิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิและจะรบัรู้
ผลกระทบของกำรปรบัปรุง (หำกมี) จำกกำรประมำณกำรเริ่มแรกในก ำไรหรอืขำดทุน พร้อมกับกำรปรับปรุงรำยกำรไปยัง 
ส่วนของเจำ้ของ  
 
บรษิัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมกีำรใช้สทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัสุทธดิ้วยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุ้น 
(ส ำหรบัส่วนของมลูค่ำทีต่รำไว)้ และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึง่กำร
ช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนที่
ตอ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 

2.22 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีก่จิกำรสำมำรถก ำหนดกำรจำ่ยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.23 กำรรบัรู้รำยได ้ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยไดสุ้ทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็น 
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระ
ทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 

การใหบ้รกิาร 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรที่มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 

โรงแรม 
 

รำยไดจ้ำกกำรเป็นเจำ้ของโรงแรมประกอบดว้ย จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใหบ้รกิำรหอ้งพกั กำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และ
บรกิำรเสรมิอื่นๆ รำยได้จำกกำรให้เช่ำห้องพกัจะรบัรู้ตลอดช่วงเวลำที่แขกเข้ำพกั รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
รวมทัง้กำรขำยสนิคำ้จะรบัรู ้ณ จุดขำย โดยกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีแ่ขกของโรงแรมเขำ้พกั และไดร้บับรกิำร
และสนิคำ้ 
 

รายไดอ้ืน่ 
 

รำยไดอ้ื่นบนัทกึตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกอัตรำดอกเบี้ยและจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
กลุ่มกิจกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อลดควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคตที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลีย่น และเพื่อช่วยในกำรบรหิำรสภำพคล่องของเงนิสด 

 
3.1.1 ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจกำรมีสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินบำท ในขณะที่ธุรกรรมกำรซื้อขำยและกำรกู้ยืมมีสกุลเงินที่หลำกหลำย  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิยูโร สกุลเงนิปอนด์ และสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรป้องกนัควำมเสีย่งโดยทัว่ไป 
(General Hedge) ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
3.1.2 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวั 

 
กลุ่มกิจกำรใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดของจ ำนวนเงนิดอกเบี้ย 
ที่จะต้องจ่ำยในอนำคตและตกลงกับคู่ส ัญญำที่จะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินตำมดอกเบี้ยคงที่กับตำม 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั โดยอำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิต้นตำมทีต่กลงกนัไว ้

 
3.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 

 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำให้
เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มีประวตัิสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมำะสมซึ่งมีกำรจ ำกัดสินเชื่อลูกค้ำ คู่สญัญำ 
ในอนุพันธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีระดบัควำมน่ำเชื่อถือสูง  
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 

 
3.1.4 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรที่มวีงเงนิในกำรกู้ยมืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.2 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบั 1 
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
สินทรพัย ์   
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 155,766,423 60,585,570 
สินทรพัยร์วม 155,766,423 60,585,570 
 
ในระหว่ำงปีไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยตุธิรรม 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำก รำคำเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรพัย์ 

 แห่งประเทศไทยหรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

 อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูล 

 ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงปี 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ข้อสมมตฐิำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจ 
ไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำร
ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพิจำรณำ 
จำกกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักลำ่วอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุขอ้ 15) 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มกิจกำร
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลด
ตน้ทนุของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรบัโครงสร้ำงของทุนกลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิไดพ้จิำรณำผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมเขตภูมศิำสตร์จ ำนวน 3 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไร  
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจโรงแรมในประเทศ ธรุกิจโรงแรมต่ำงประเทศ * ธรุกิจอ่ืน ** รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
ตำมขอ้มลูส่วนงำน 995,144,508 1,176,025,913 2,443,880,130 1,476,702,496 656,787,918 608,009,645 4,095,812,556 3,260,738,054 
ระหว่ำงส่วนงำน (145,894) (77,000,000) - - (57,522,062) (34,888,187) (57,667,956) (111,888,187) 
รวม 994,998,614 1,099,025,913 2,443,880,130 1,476,702,496 599,265,856 573,121,458 4,038,144,600 3,148,849,867 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้         
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 994,998,614 1,099,025,913 2,443,880,130 1,476,702,496 537,856,348 476,148,646 3,976,735,092 3,051,877,055 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - - - 61,409,508 96,972,812 61,409,508 96,972,812 
รวมรำยได ้ 994,998,614 1,099,025,913 2,443,880,130 1,476,702,496 599,265,856 573,121,458 4,038,144,600 3,148,849,867 
         
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 147,495,145 220,426,265 89,882,134 104,901,010 (564,396,802) 159,447,485 (327,019,523) 484,774,760 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       (139,834,862) (34,709,351) 
ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบัปี       (466,854,385) 450,065,409 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึง่เริม่ด ำเนินธรุกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูบำงรำยกำรทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัสนิทรพัยข์องขอ้มลูตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจโรงแรมในประเทศ ธรุกิจโรงแรมต่ำงประเทศ * ธรุกิจอ่ืน ** รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม         
ตำมขอ้มลูส่วนงำน 5,853,050,549 25,713,498,401 11,232,148,550 12,078,895,501 34,183,091,917 8,355,804,567 51,268,291,016 46,148,198,469 
ระหว่ำงส่วนงำน (2,043,363,114) (21,758,549,053) (45,243,059) - (20,018,040,868) - (22,106,647,041) (21,758,549,053) 
รวม 3,809,687,435 3,954,949,348 11,186,905,491 12,078,895,501 14,165,051,049 8,355,804,567 29,161,643,975 24,389,649,416 
 
* หมำยถงึกลุม่โรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทนุ และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึง่เริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

37 

 
7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสด 7,361,879 6,682,092 25,000 5,000 
เงนิฝำกธนำคำร 3,584,244,203 1,886,221,733 1,730,937,368 995,596 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 3,591,606,082 1,892,903,825 1,730,962,368 1,000,596 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 1.31 ต่อปี) 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ 250,019,024 211,509,281 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,889,052) (209,094) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 247,129,972 211,300,187 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั 335,719 369,254 - 10 
ลูกหนี้อื่น สทุธ ิ 40,366,634 14,434,800 111,535 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 287,832,325 226,104,241 111,535 10 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 214,154,034 193,367,792 - - 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 20,610,753 1,832,685 - - 
ระหวำ่ง 6 เดอืน 12 เดอืน 15,254,237 16,152,012 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน - 156,792 - - 
 250,019,024 211,509,281 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,889,052) (209,094) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 247,129,972 211,300,187 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 สินค้ำคงเหลอื  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อำหำรและเครื่องดื่ม 59,261,474 30,770,486 - - 
วสัดุทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 205,766,755 87,511,408 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 37,481,035 24,007,385 - - 
สนิคำ้คงเหลอื 302,509,264 142,289,279 - - 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิคำ้คงเหลอืเป็นต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 486 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 213 ลำ้นบำท)  
 

10 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนด 6,907,938 136,733,881 1,006,270 7,681,332 
ค่ำใชจ้ำ่ยจ่ำยล่วงหน้ำ 122,891,899 49,185,264 1,862,137 165,494 
เงนิมดัจ ำ 15,408,207 52,810,155 - - 
สทิธกิำรเช่ำ 49,737,559 53,345,653 - - 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 195,587 120,941 - - 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 4,702,434 34,035 - - 
ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื 267,610,406 - 19,889,035 - 
อื่นๆ 13,811,184 1,668,759 - 13,755 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 481,265,214 293,898,688 22,757,442 7,860,581 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัร่วม 20,863,794 24,386,103 - - 
กำรร่วมคำ้ 236,291,766 221,234,954 - - 

 257,155,560 245,621,057 - - 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทัร่วม 
   สดัส่วนของส่วนได้เสีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สถำนท่ีประกอบธุรกิจ/ (ร้อยละ) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ตำมวิธีรำคำทุน 

ช่ือ ลกัษณะธรุกิจ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
         

บรษิทั ลำกูน่ำเซอร์วสิ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรสนับสนุน 
ธุรกจิโรงแรม ไทย 27 27 20,863,794 24,386,103 - - 

     20,863,794 24,386,103 - - 
 

กำรร่วมค้ำ 
   สดัส่วนของส่วนได้เสีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สถำนท่ีประกอบธุรกิจ/ (ร้อยละ) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ตำมวิธีรำคำทุน 

ช่ือ ลกัษณะธรุกิจ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
         

FS JV CO LIMITED ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น สหรำชอำณำจกัร 50 50 160,980,860 149,090,529 - - 
FS JV LICENSE LIMITED ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น สหรำชอำณำจกัร 50 50 75,310,876 72,144,425 - - 
SW Development Holding Co., Ltd. ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น สำธำรณรฐัเซเชลส ์ 50 - 30 - - - 
     236,291,766 221,234,954 - - 
 

บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ำกดั และไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยหุน้ในตลำด 
 

กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุน 
 

ในระหว่ำงปี ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยได้มีมติอนุมตัิให้ลงทุนในบรษิัทจดัตัง้ใหม่ คือ SW Development Holding Co., Ltd. (SWD) ซึ่งเป็นบรษิัท 
ที่จดทะเบียนในสำธำรณรฐัเซเชลส์ โดย SHC จะถือหุ้นใน SWD สดัส่วนร้อยละ 50 ของจ ำนวนทุนจดทะเบียน หุ้นที่เหลือของ SWD ถือโดย Wai Eco World Developer Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนในประเทศ
สงิคโปร์) ตำมสญัญำ Joint Venture Agreement โดย SWD มทีุนจดทะเบียนจ ำนวน 65.8 ล้ำนเหรยีญสหรฐั เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 65.8 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรยีญสหรฐั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
SWD เรยีกช ำระค่ำหุน้ทัง้สิน้จ ำนวน 1 เหรยีญสหรฐั 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรรว่มค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรร่วมค้ำ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 311,798,192 348,273,416 42,965,951 55,783,924 354,764,143 404,057,340 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 364,087,299 289,146,400 33,659,693 29,742,385 397,746,675 318,888,785 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 675,885,491 637,419,816 76,625,644 85,526,309 752,510,818 722,946,125 
       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 293,600,940 6,977,966,698 435,714,254 458,912,743 7,089,461,750 7,436,879,441 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม 293,600,940 6,977,966,698 435,714,254 458,912,743 7,089,461,750 7,436,879,441 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรรว่มคำ้ (ต่อ) 

 
กำรรว่มค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรรว่มคำ้ (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (ต่อ) 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

หน้ีสินหมุนเวียน       
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น       
   (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) (5,321,802,734) (1,372,460,059) (75,849,098) (90,585,420) (5,397,651,832) (1,463,045,479) 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม (5,321,802,734) (1,372,460,059) (75,849,098) (90,585,420) (5,397,651,832) (1,463,045,479) 
       
หน้ีสินไม่หมนุเวยีน       
หนี้สนิทำงกำรเงนิ (1,481,867,959) (5,694,177,635) (285,869,032) (309,564,783) (1,767,736,991) (6,003,742,418) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (232,361,354) (278,928,541) - - (232,361,354) (278,928,541) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม (1,714,229,313) (5,973,106,176) (285,869,032) (309,564,783) (2,000,098,345) (6,282,670,959) 
       
สินทรพัยส์ทุธิ 293,600,940 269,820,279 150,621,752 144,288,849 444,222,692 414,109,128 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยได ้ 3,334,021,448 3,694,851,136 207,720,208 231,180,137 3,541,741,656 3,926,031,273 
ตน้ทุนขำย (1,515,900,348) (1,647,539,444) (109,150,358) (119,424,530) (1,625,050,706) (1,766,963,974) 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน (1,462,795,194) (1,586,302,974) (74,672,217) (30,272,275) (1,537,467,411) (1,616,575,249) 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (275,131,242) (288,618,891) (11,684,172) (12,517,700) (286,815,414) (301,136,591) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 80,194,664 172,389,827 12,213,461 68,965,632 92,408,125 241,355,459 
ภำษเีงนิได ้ (48,587,084) (73,348,416) - - (48,587,084) (73,348,416) 
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 31,607,580 99,041,411 12,213,461 68,965,632 43,821,041 168,007,043 
       

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (7,826,918) (17,232,681) (5,880,558) (8,900,113) (13,707,476) (26,132,794) 
       

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 23,780,662 81,808,730 6,332,903 60,065,519 30,113,565 141,874,249 
       

เงนิปันผลรบัจำกกำรร่วมคำ้ - - - - - - 
 

ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของกำรร่วมคำ้ (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรร่วมคำ้ 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นปี 269,820,277 188,011,547 144,288,849 84,223,330 414,109,126 272,234,877 
ก ำไรส ำหรบัปี 31,607,580 99,041,411 12,213,461 68,965,632 43,821,041 168,007,043 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (7,826,918) (17,232,681) (5,880,558) (8,900,113) (13,707,476) (26,132,794) 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 293,600,939 269,820,277 150,621,752 144,288,849 444,222,691 414,109,126 
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50   
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนปรบัปรงุ 146,800,470 134,910,139 75,310,876 72,144,425 222,111,346 207,054,564 
ค่ำควำมนิยม 14,180,390 14,180,390 - - 14,180,390 14,180,390 
มูลค่ำตำมบญัชี 160,980,860 149,090,529 75,310,876 72,144,425 236,291,736 221,234,954 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 FS JV CO LIMITED  ได้มกีำรจดัประเภทเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 4,082 ล้ำนบำท เป็นส่วนที่หมุนเวยีนเนื่องจำกกำรร่วมคำ้ไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วน 
ทำงกำรเงนิตำมที่ระบุไว้ในสญัญำเงนิกู้ยืมกับสถำบันกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้นของกำรร่วมค้ำได้แสดงเจตนำรมณ์ว่ำจะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรร่วมค้ำเพื่อให้บรษิัทสำมำรถด ำเนินงำน 
โดยตอ่เน่ือง ขณะนี้ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรและผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอืก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อด ำเนินกำรขอผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีไ่มม่สีาระส าคญั 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีรวมของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่ไม่มสีำระส ำคญัทัง้หมดซึ่งถูก
บนัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

 พ.ศ. 2562 
 บำท 
  
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 20,863,824 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ:  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 20,246,757 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนของกำรร่วมคำ้ตำมส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนัปอนด์ พนัปอนด ์
   

ภำยใน 1 ปี 2,770 2,779 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 11,024 10,886 
เกนิกว่ำ 5 ปี 81,552 84,452 
รวม 95,346 98,117 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปนี้ 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั 299,999,600 299,999,600 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 2,872,999,900 2,872,999,900 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 8,060,166,631 8,060,166,631 
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. 5,768,887,646 5,768,887,646 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. 2,063,823,128 2,063,823,128 
 19,065,876,905 19,065,876,905 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้น ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิรวม 5,769 ล้ำนบำท และ  
5,999 เหรยีญสหรฐั ไปวำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 19) 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม กลุ่มกิจกำรมบีรษิัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรดงัต่อไปนี้ บรษิัทย่อยดงักล่ำวมหุี้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกิจกำรถือหุ้นทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนได้เสยีใน 
ควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 
       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
   ส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนไดเ้สียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ี 
   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
         
บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. สงิคโปร์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 - - - - 
APAC Holding, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Madison Offshore Holdings I, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OTRG APAC Holdings, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
SHR Hotels USA, Inc สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
SHR Global Holdings LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
APAC Real Estate Holdings LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
LBR LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
AREH II LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OCL US LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OHL US LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
AREH III LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
SHR Global Holdings II LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม กลุ่มกิจกำรมบีรษิัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรดงัต่อไปนี้ บรษิัทย่อยดงักล่ำวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกิจกำรถือหุ้นทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนได้เสีย 
ในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
   ส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ี 
   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ (รอ้ยละ) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) 
         
Hillview Global Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OC Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
OH Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OHH (Fiji) Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Hillview Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
Saltlake Resorts Limited สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
O.K.M Private Limited สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
Castleton Hotels & Resorts PTE. LTD. สงิคโปร์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั เมดสินั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั ณ. นิมมำน จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ บชี ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ ภูเกต็ คลบั จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ฮ่องกง ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 - - - - 
S Hotels and Resorts (UK) Ltd. สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม กลุ่มกิจกำรมบีรษิัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรดงัต่อไปนี้ บรษิัทย่อยดงักล่ำวมหุี้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกิจกำรถือหุ้นทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนได้เสยีใน 
ควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
   ส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ี 
   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุม่กิจกำร ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) 
         
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 - - - - 
Prime Locations Management 2 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Dream Islands Development 2 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 - - - 
Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 - - - 
 
บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อำคำรและ 
 ส่วนปรบัปรงุ 
 อำคำร 
 บำท 
  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - 
โอนยำ้ยประเภท 584,914,946 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (16,834,673) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 568,080,273 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้หมดถูกจดัล ำดบัชัน้กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่3 จำกเกณฑ์ขอ้มลูที่
น ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมโดยเทยีบเคยีงกบัรำคำในปัจจุบนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อ
กำรลงทุนยงัด ำเนินกำรก่อสรำ้งไม่เสรจ็สมบูรณ์ทัง้หมด 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรใช้อสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้จ ำนวน (พ.ศ. 2561 ไม่มี) วำงเป็นหลักทรพัย ์
ค ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 19) 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2561 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2561 

บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ 15,878,688 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้ำ่เช่ำ 18,531,661 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งกอ่ไมไ่ดก่้อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้่ำเช่ำ 16,596,776 - - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
และทรพัยสิ์น 

ส่วนควบ 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครือ่งตกแต่ง ติดตัง้
และเครือ่งใช้

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 2,044,817,082 107,096,768 1,341,931,046 359,073,822 38,226,504 21,306,684 3,912,451,906 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (39,222,899) (421,393,698) (192,410,334) (21,585,169) - (674,612,100) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 2,044,817,082 67,873,869 920,537,348 166,663,488 16,641,335 21,306,684 3,237,839,806 
        

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สทุธ ิ 2,044,817,082 67,873,869 920,537,348 166,663,488 16,641,335 21,306,684 3,237,839,806 
กำรซื้อ - - 12,555,914 54,853,355 10,423,833 4,745,778,016 4,823,611,118 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย สุทธ ิ 3,591,499,562 81,168,230 4,575,536,096 502,622,400 7,356,890 40,682,223 8,798,865,401 
โอนยำ้ยประเภท (207,817,082) 18,107,522 170,911,696 48,590,916 770 (248,303,830) (218,510,008) 
ตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำย สุทธ ิ - - (1,218,434) (1,983,692) (1,346) (185,543) (3,389,015) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (20,458,321) (191,715,615) (137,429,270) (8,539,372) - (358,142,578) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 32,401,299 1,003,432 3,614,256 (194,341) (91,354) 4,482,040 41,215,332 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 5,460,900,861 189,035,900 6,984,607,667 2,021,793,670 53,404,063 4,563,759,590 19,273,501,751 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (41,341,168) (1,494,386,406) (1,388,670,814) (27,613,307) - (2,952,011,695) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
และทรพัยสิ์น 

ส่วนควบ 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครือ่งตกแต่ง ติดตัง้
และเครือ่งใช้ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตี้นปี สุทธ ิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
กำรซื้อ - 2,834,619 17,216,607 39,563,089 17,683,410 4,497,464,786 4,574,762,511 
โอนยำ้ยประเภท - 79,431,453 7,437,200,778 653,223,304 - (8,748,984,004) (579,128,469) 
ตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำย สุทธ ิ - - (11,122,350) (1,898,012) (1,971) (136,023) (13,158,356) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (20,758,504) (374,211,078) (225,468,788) (9,715,357) - (630,153,727) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (200,235,563) (6,832,272) (449,905,080) (49,307,197) (900,479) (198,033,663) (905,214,253) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 18,768,597,762 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 5,260,665,298 260,338,944 12,767,365,961 2,543,968,229 69,240,932 114,070,686 21,015,650,050 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (57,968,916) (657,965,823) (1,494,732,976) (36,384,573) - (2,247,052,288) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 18,768,597,762 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตี้นปี สุทธ ิ - - - - 
กำรซื้อ 879,029 1,818,163 1,080,000 3,777,192 
ค่ำเสื่อมรำคำ (58,307) (293,563) - (351,870) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 3,425,322 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 879,029 1,818,163 1,080,000 3,777,192 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (58,307) (293,563) - (351,870) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 3,425,322 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งของกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 16,232.99 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
9,681.11 ลำ้นบำท) วำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 19) 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำในต้นทุนจำกกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในงบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวนเงิน 
617,371,301 บำท และจ ำนวน 12,782,426 บำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 355,941,636 บำท และจ ำนวน 2,200,942 บำท 
ตำมล ำดบั) และบรษิทับนัทกึค่ำเสื่อมรำคำในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวนเงนิ 351,870 บำท 
(พ.ศ. 2561 ไม่ม)ี 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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15 ค่ำควำมนิยม 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทุน 1,207,972,046 249,202,677 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัชี  1,207,972,046 249,202,677 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 1,207,972,046 249,202,677 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย - 946,591,872 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (96,270,345) 12,177,497 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,111,701,701 1,207,972,046 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำทุน 1,111,701,701 1,207,972,046 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัชี  1,111,701,701 1,207,972,046 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
กำรปันสว่นของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั   
ส่วนงำนธรุกจิโรงแรมในประเทศ 249,202,677 249,202,677 
ส่วนงำนธุรกจิโรงแรมในตำ่งประเทศ 862,499,024 958,769,369 
รำคำตำมบญัชี  1,111,701,701 1,207,972,046 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว 
ใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกผู้บรหิำร 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำ 
กำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ จำกกำรค ำนวณพบว่ำมลูค่ำจำกกำรใชม้มีูลค่ำสงูกว่ำรำคำ
ตำมบญัชอีย่ำงเพยีงพอ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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15 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 

 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 3 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 7.35 ถงึรอ้ยละ 12 รอ้ยละ 9.5 ถงึรอ้ยละ 12 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต 
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรม อตัรำคิดลดที่ใช ้
เป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ  
 
กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมนี้ ไดพ้จิำรณำรวมถงึกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้และใบอนุญำตกำรประกอบธุรกจิโรงแรม
ซึง่แสดงภำยใตส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนแล้ว  
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม หำกประมำณกำรอตัรำกำรเตบิโตลดลงรอ้ยละ 1 ต่อปี หรอือตัรำคดิลดเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1 ต่อปี 
กลุ่มกจิกำรยงัคงไม่มคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีต่อ้งรบัรู ้
 

16 สิทธิกำรเช่ำ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 บำท 

  
รำคำตำมบญัชี สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 8,244,089 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย 1,016,901,282 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 808,598,104 
โอนเป็นส่วนทีห่มุนเวยีน (หมำยเหตุขอ้ 10) (53,345,653) 
โอนยำ้ยประเภทสนิทรพัย์ (9,930,158) 
ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 5,832,223 
รำคำตำมบญัชี สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,776,299,887 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 2,753,296 
โอนเป็นส่วนทีห่มุนเวยีน (49,737,559) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (109,275,251) 
รำคำตำมบญัชี สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,620,040,373 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

54 

 
17 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 36,748,694 33,359,932 326,639 - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (806,386,886) (815,529,219) - - 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธ ิ (769,638,192) (782,169,287) 326,639 - 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน - - - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 33,047,968 69,429,292 333,092 - 
 33,047,968 69,429,292 333,092 - 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (18,118) (38,855) - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (802,668,042) (851,559,724) (6,453) - 
 (802,686,160) (851,598,579) (6,453) - 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธ ิ (769,638,192) (782,169,287) 326,639 - 
 



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

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีมดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม (782,169,287) 26,871,847 - - 
เพิม่จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย - (792,732,788) - - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  (46,867,472) (7,223,529) 326,639 - 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 20,737 1,054,759 - - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น     
จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 59,377,830 (10,139,576) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (769,638,192) (782,169,287) 326,639 - 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำรอง

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรตีมลูค่ำ
ยุติธรรม 

ค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญู 

ขำดทุน 
ทำงภำษี 

กำรจ่ำย 
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์ อ่ืนๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 3,132,405 30,436,870 - - - - 33,569,275 
เพิม่จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย 1,132,393 - - 30,012,939 - 5,995,025 37,140,357 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทนุ (764,206) (2,200,711) 20,097 - - 138,882 (2,805,938) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,058,122 - - - - - 1,058,122 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 14,253 - - 377,765 - 75,458 467,476 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,572,967 28,236,159 20,097 30,390,704 - 6,209,365 69,429,292 
        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,572,967 28,236,159 20,097 30,390,704 - 6,209,365 69,429,292 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 2,116,253 (2,200,711) 402,232 (28,095,547) 66,407 (5,908,411) (33,619,777) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (165,436) - - (2,295,157) - (300,954) (2,761,547) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 6,523,784 26,035,448 422,329 - 66,407 - 33,047,968 

 



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

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

กำรตีมูลค่ำ
ยุติธรรม ค่ำเส่ือมรำคำ 

ส่วนแบ่ง 
ก ำไรจำก 

กำรร่วมค้ำ อ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (35,493) - (6,661,935) - (6,697,428) 
เพิม่จำกกำรซื้อบรษิทัย่อย (770,706,836) (51,475,263) - (7,691,046) (829,873,145) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 8,192,508 1,051,929 (14,187,426) 525,398 (4,417,591) 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (3,363) - - - (3,363) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (9,862,360) (647,906) - (96,786) (10,607,052) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (772,415,544) (51,071,240) (20,849,361) (7,262,434) (851,598,579) 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (772,415,544) (51,071,240) (20,849,361) (7,262,434) (851,598,579) 
(เพิม่)ลดในก ำไรหรอืขำดทุน 13,526,635 (19,262,925) (6,767,028) (744,377) (13,247,695) 
เพิม่ในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น 20,737 - - - 20,737 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 54,260,844 7,264,013 46,151 568,369 62,139,377 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (704,607,328) (63,070,152) (27,570,238) (7,438,442) (802,686,160) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำรอง

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ รวม 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 266,685 66,407 333,092 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 266,685 66,407 333,092 
 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 ค่ำเส่ือมรำคำ รวม 
 บำท บำท 
   

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (6,453) (6,453) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (6,453) (6,453) 
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17 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี (ต่อ)  

 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชีส ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ 
จะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใหป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 355.49 ลำ้นบำท  
เกดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 1,777.47 ลำ้นบำท ทีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษไีดใ้นอนำคตซึ่งขำดทุนสะสมนี้มอีำยุ
ถงึปี พ.ศ. 2567 
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ 335,735,160 130,258,671 - - 
เจำ้หนี้อื่น 40,811,640 111,846,790 3,304,241 4,320,493 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 1,058,718,551 214,492,450 68,646,292 4,323,811 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 278,794,479 210,308,705 2,893,580 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,714,059,830 666,906,616 74,844,113 8,644,304 
 

19 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สทุธ ิ 382,101,159 1,910,591,038 - - 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 382,101,159 1,910,591,038 - - 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ 7,465,419,033 2,823,775,926 648,551,921 - 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 7,465,419,033 2,823,775,926 648,551,921 - 
     
รวมเงินกู้ยืม สทุธิ 7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
 
เงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัมจี ำนวนทัง้สิ้น 7,199 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 4,734 ล้ำนบำท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและหุน้ของ
บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั  
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ)  

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

  เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสญัญำเงินกู้ยืม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    อตัรำดอกเบีย้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล ำดบัท่ี วงเงินกู้ยืม กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม ค ำ้ประกนัโดย ร้อยละต่อปี บำท บำท บำท บำท 
         

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)       
         

1. 650,000,000 บำท ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2565 
  โดยช ำระเงนิตน้งวดแรก 
  ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 

ไม่ม ี MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 
 

648,551,921 - 648,551,921 - 

บริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอสแ์ลนดจ์ ำกดั       
         

2. 2,320,000,000 บำท ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน 
  ภำยในวนัที ่31 สงิหำคม  
  พ.ศ. 2570 โดยช ำระเงนิตน้งวดแรก 
  ในวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและ 
   ท ำประกนัภยั สิง่ปลูกสรำ้งทีจ่ ำนอง 
   โดยใหธ้นำคำรเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 
   ตำมกรมธรรม์ 

MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 
 

1,833,227,288 1,952,045,884 - - 

Dream Islands Development 2 Private Limited       
         

3. 120,000,000 เหรยีญสหรฐั ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน 
  ภำยในวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2580 
  โดยช ำระเงนิตน้งวดแรก 
  ในวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 

หุน้ของบรษิทัย่อยทีถ่อืโดย 
   กลุ่มกจิกำร จ ำนองสญัญำเช่ำ 
   ระยะยำว และสิง่ปลูกสรำ้ง 

LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 2,877,963,017 - - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ)  

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

  เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสญัญำเงินกู้ยืม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    อตัรำดอกเบีย้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล ำดบัท่ี วงเงินกู้ยืม กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม ค ำ้ประกนัโดย ร้อยละต่อปี บำท บำท บำท บำท 
         

S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษทัย่อย       
4. 28,000,000 เหรยีญสหรฐั ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  

  ภำยในวนัที ่4 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

 
LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ - 586,700,952 - - 

5. 3,560,000 เหรยีญสหรฐั ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2568 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
 

LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 94,973,132 - - - 

6. 12,673,600 ยโูร ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2568 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
 

LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 379,228,231 - - - 

7. 48,333,959 เหรยีญฟิจ ิ 
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2565 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
 ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

417,859,372 510,230,638 - - 

8. 16,140,457 เหรยีญฟิจ ิ
 
ช ำระเป็นงวดทกุๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
  ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

219,605,252 253,698,824 - - 

9. 4,900,000 เหรยีญฟิจ ิ
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
  ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

- 9,438,230 - - 

10. 
 

2,100,000 เหรยีญฟิจ ิ
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
  ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

- 4,044,973 - - 

11. 1,425,000,000 บำท 
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 1,376,111,979 1,418,207,463 - - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ   7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ   (382,101,159) (1,910,591,038) - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ   7,465,419,033 2,823,775,926 648,551,921 - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มื     
ณ อตัรำดอกเบีย้คงที ่ - - - - 
ณ อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
รวมเงนิกูย้มื 7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ รอ้ยละ 3.01 ถงึ

รอ้ยละ 7.34  
รอ้ยละ 4.03 ถงึ

รอ้ยละ 7.39  
รอ้ยละ 3.75 - 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั  
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  382,101,159 1,910,591,038 - - 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 7,386,385,473 2,823,775,926 648,551,921 - 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 5 ปี 79,033,560 - - - 
รวมเงนิกูย้มื 7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม (สกลุเงินตำมสญัญำ) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท เหรียญสหรฐั เหรียญฟิจิ บำท เหรียญสหรฐั เหรยีญฟิจิ 
       
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - - 1,425,000,000 - - 
   - ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี 302,465,000 24,000,000 16,750,698 264,965,000 - 15,377,000 
รวม 302,465,000 24,000,000 16,750,698 1,689,965,000 - 15,377,000 
 

วงเงนิกู้ยมืที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปีเป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมีกำรทบทวนตำมวำระ ส่วนวงเงนิกู้ยมือื่นได้รบัมำเพื่อใช ้
ในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตอินุมตั ิดงัต่อไปนี้ 
 

กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทั 
 

อนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุ้นสำมญั โดยกำรลดมูลค่ำที่ตรำไวจ้ำกเดมิหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 5 บำท และจ ำนวน 
หุน้สำมญัจำกเดมิ 107,809,200 หุน้ เป็นจ ำนวนหุน้สำมญัใหม่ 2,156,184,000 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญั 
ทีต่รำไวด้งักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวนเงิน 7,537,280,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 10,780,920,000 บำท (หุ้นสำมัญ 
2,156,184,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 18,318,200,000 บำท (หุน้สำมญั 3,663,640,000 หุน้ มูลค่ำ
หุ้นละ 5 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 1,507,456,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท บรษิัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
 

บรษิัทได้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,507,456,000 หุ้นขำ้งต้น เพื่อรองรบักำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
และรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีจ่ะออกและเสนอขำยต่อประชำชน (PO Warrant) 
 

เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้รบัช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิม่เติมส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 1,437,456,000 หุ้น ที่ได้น ำเสนอขำย
หลกัทรพัย์ต่อประชำชนครัง้แรก โดยหุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำวมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท ทีร่ำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท คดิเป็น
จ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 7,474.77 ล้ำนบำท ทัง้นี้บรษิัทได้จดทะเบียนช ำระหุ้นสำมญัเพิ่มเติมดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำแล้ว 
ในวนัเดยีวกนั โดยหุน้สำมญัของบรษิทัเริม่เขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

62 

 
20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลคำ่หุ้น (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน  
 ท่ีออกช ำระแล้ว ท่ีออกช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 10,200,000 51,000,000 - 51,000,000 
กำรเพิม่ทุน 2,145,984,000 10,729,920,000 3,255,790,774 13,985,710,774 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 2,156,184,000 10,780,920,000 3,255,790,774 14,036,710,774 
กำรเพิม่ทุน 1,437,456,000 7,187,280,000 79,393,095 7,266,673,095 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 3,593,640,000 17,968,200,000 3,335,183,869 21,303,383,869 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นสำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 3,593,640,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2,156,184,000 หุ้น) ซึ่งมี
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท (พ.ศ. 2561 หุน้ละ 5 บำท) ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
 

21 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 119,912,758 144,035,838 24,441,662 37,682,926 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 61,429,508 96,546,550 - - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 242,808,021 171 217,333,232 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,151,095 1,217,600 - - 
อื่นๆ 16,292,725 4,952,637 315,073 2,336 
รวม 199,786,086 489,560,646 24,756,906 255,018,494 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนสนิคำ้ใหบ้รกิำร 737,332,449 797,516,763 - - 
วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 100,984,428 56,473,236 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนกังำน  1,229,900,329 389,099,883 73,762,514 149,580 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 675,903,047 382,554,051 351,870 - 
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำด 216,044,432 189,582,716 11,344,472 - 
ค่ำเชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 59,974,166 15,078,829 4,261,390 - 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 84,948,356 48,599,296 122,943 - 
ค่ำทีป่รกึษำ 61,322,058 39,432,247 18,627,306 10,320,096 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 30,870,599 - 11,347,849 - 
ค่ำจำ้งบรกิำร 181,990,633 254,412,207 11,252,293 104,427,766 
ค่ำสำธำรณูปโภค 177,257,826 101,729,049 612,374 - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 13,179,555 3,350,730 - - 
 

23 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 92,967,390 27,485,822 10,952,532 5,329,037 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 92,967,390 27,485,822 10,952,532 5,329,037 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 46,867,472 7,223,529 (326,639) - 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี 46,867,472 7,223,529 (326,639) - 
     
รวมภำษีเงินได้ 139,834,862 34,709,351 10,625,893 5,329,037 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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23 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชคีูณกบัภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี (327,019,523) 484,774,760 (263,659,811) 27,131,612 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 (65,403,905) 96,954,952 (52,731,962) 5,426,322 
   (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 20)     
ผลกระทบ:     
   (รำยได)้/รำยจำ่ยทีต่อ้งปรบัปรุงตำม 
      ประมวลรษัฎำกร 

 
71,839,126 

 
(40,064,471) 

 
(165,717) 

 
- 

   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 100,228,452 4,851,727 23,974,601 - 
   รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได ้ (30,992,484) (24,870,941) - - 
   ผลต่ำงของอตัรำภำษี 14,025,223 (16,407,776) 39,548,971 - 
   อื่นๆ 50,138,450 14,245,860 - (97,285) 
ภำษเีงนิได ้ 139,834,862 34,709,351 10,625,893 5,329,037 
 
อัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยที่ใช้ส ำหรบักลุ่มกิจกำรและบริษัท คือ อัตรำร้อยละ 42.76 และร้อยละ 4.03 ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2561  
รอ้ยละ 7.16 และรอ้ยละ 19.64 ตำมล ำดบั) 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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24 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ตอ่หุน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของ     
   บรษิทัใหญ่ (บำท) (466,854,385) 232,042,768 (274,285,704) 21,802,575 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก      
   ส่วนทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 2,368,848,723 615,552,592 2,368,848,723 615,552,592 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) (0.20) 0.38 (0.12) 0.04 
 
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ) แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้จ ำนวน  
70 ล้ำนหน่วย จดัเป็นตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั ซึ่งจะเป็นกำรปรบัเพิม่จ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรบัลด  
โดยต้องมกีำรปรบัปรุงก ำไรสุทธิด้วยรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกับใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทไม่มีก ำไรต่อหุ้นปรบัลดที่ต้องแสดงเปรยีบเทียบ (พ.ศ. 2561 ไม่ม)ี เนื่องจำก
รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัต ่ำกว่ำรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้ 70 ลำ้นหน่วย  

 
25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิซื้อหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้แก่ผู้บรหิำรและพนักงำนของบรษิัท 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยในเครอื และผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย จ ำนวน 70 ลำ้นหน่วย 
โดยมอีำยุ 2 ปี นับตัง้แต่วนัทีอ่อก และไม่มรีำคำเสนอขำย ทัง้นี้ เงื่อนไขในกำรใช้สทิธติ้องเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบรษิทั อตัรำกำร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและรำคำกำรใชส้ทิธ ิณ 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 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
2 5.46 รอ้ยละ 30 1:1 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
3 5.72 รอ้ยละ 40 1:1 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

 
* จ ำนวนทีส่ำมำรถใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

66 

 
25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ตอ่) 

 
มลูค่ำยตุธิรรมของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิวดัมลูค่ำโดยวธิ ีBlack-Scholes Model ภำยใตข้อ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ ดงันี้ 
 
 ล ำดบั 1  ล ำดบั 2 ล ำดบั 3 
    
มลูคำ่ยตุธิรรมของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิ 0.92 0.82 0.72 
รำคำหุน้ ณ วนัทีใ่หใ้บส ำคญัแสดงสทิธ ิ 5.20 5.20 5.20 
รำคำใชส้ทิธ ิ 5.20 5.46 5.72 
ค่ำควำมผนัผวนของรำคำหุน้ทีค่ำดหวงั รอ้ยละ 29.7 รอ้ยละ 29.7 รอ้ยละ 29.7 
ช่วงเวลำทีค่ำดว่ำจะมผีูม้ำใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธคิรบ 5 พฤศจกิำยน  

พ.ศ. 2564 
5 พฤศจกิำยน  

พ.ศ. 2564 
5 พฤศจกิำยน  

พ.ศ. 2564 
อตัรำดอกเบีย้ปลอดควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.36 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 
รบัรูร้ะหว่ำงปี 4,733,108 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 4,733,108 - 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
26.1 บรษิทัใหญ่ 

 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคุมโดยบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอร์ท อนิเตอร์ จ ำกดั ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย และ S Hotels and Resorts (SG) 
Pte. Ltd. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิค์โปร์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัรวมเป็นรอ้ยละ 60 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป บรษิทัใหญ่ใน
ล ำดบัสงูสุด คอื บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรี ่จ ำกดั ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย  
 
ควำมสมัพนัธ์ที่บรษิัทมีกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบรษิัท หรอืเป็นกิจกำร 
ทีบ่รษิทัควบคมุหรอืควบคุมร่วมกนัหรอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีม่รีำยกำรกบับรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
   

นำยสนัต ิ ภริมยภ์กัด ี ไทย กรรมกำรในบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ 
  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 

บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่สงูสุด 
บรษิทั สงิห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. สงิคโปร์ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
Damerius Pte. Ltd.  สงิคโปร์ ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
S Hotels and Resorts (UK) Ltd. สหรำชอำณำจกัร บรษิทัย่อย 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ฮ่องกง บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ อนิเตอร ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ 
S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. สงิคโปร์ ผูถ้อืหุน้ 
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
Dream Islands Development 2 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ บรษิทัย่อย 
Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ บรษิทัย่อย 
Prime Locations Management 2 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส ์ บรษิทัย่อย 
Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส ์ บรษิทัย่อย 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. สงิคโปร์ บรษิทัย่อย 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.1 บรษิทัใหญ่ (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธ์ที่บรษิัทมีกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบรษิัท หรือเป็นกิจกำร 
ทีบ่รษิทัควบคุมหรอืควบคุมร่วมกนัหรอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีม่รีำยกำรกบับรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
   
APAC Holding, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน บรษิทัย่อย 
Madison Offshore Holdings I, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน บรษิทัย่อย 
OTRG APAC Holdings, LLC หมู่เกำะเคยแ์มน บรษิทัย่อย 
SHR Hotels USA, Inc สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
SHR Global Holdings LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
APAC Real Estate Holdings LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
LBR LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
AREH II LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
OCL US LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
OHL US LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
AREH III LLC สหรฐัอเมรกิำ บรษิทัย่อย 
OH Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ บรษิทัย่อย 
OHH (Fiji) Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ บรษิทัย่อย 
Hillview Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ บรษิทัย่อย 
Saltlake Resorts Limited สำธำรณรฐัมอรเิชยีส บรษิทัย่อย 
O.K.M. Private Limited สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ บรษิทัย่อย 
Castleton Hotels & Resorts Pte. Ltd. สงิคโปร์ บรษิทัย่อย 
บรษิทั เมดสินั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ณ. นิมมำน จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ลำกูน่ำ บชี ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ลำกูน่ำ ภูเกต็ คลบั จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ลำกูน่ำ เซอรว์สิ จ ำกดั ไทย บรษิทัร่วม 
FS JV CO LIMITED สหรำชอำณำจกัร กำรร่วมคำ้ 
FS JV LICENSE LIMITED สหรำชอำณำจกัร กำรร่วมคำ้ 
SW Development Holding Co., Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส ์ กำรร่วมคำ้ 
Jupiter Hotels Limited สหรำชอำณำจกัร กำรร่วมคำ้ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

69 

 
26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

26.1 บรษิทัใหญ่ (ต่อ) 
 

ควำมสมัพนัธ์ที่บรษิัทมีกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบรษิัท หรอืเป็นกิจกำร 
ทีบ่รษิทัควบคมุหรอืควบคุมร่วมกนัหรอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีม่รีำยกำรกบับรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ (ต่อ) 

 

ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
   
บรษิทั สนัตบิุรสีมุยคนัทรีค่ลบั จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ  

  บรษิทัใหญ่ของกลุม่กจิกำร 
บรษิทั บ่อผุด พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ เทรนด ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุม่กจิกำร 
บรษิทั สงิห์ปำรค์ เชยีงรำย จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั บำบลีอน พร๊อพเพอรต์ี ้จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั ซทีจี ี2002 จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุม่กจิกำร 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
Prime Locations Management Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ผูถ้อืหุน้เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
Dream Islands Development Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ ผูถ้อืหุน้เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
S Services (Maldives) Pvt. Ltd. 
   (เดมิชื่อ S Hotels and Resorts (Maldives) Pte. Ltd.) 

สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 
   เอส ไพรม ์โกรท 

ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
  เป็นผูถ้อืหุน้ 

S Commercials (Singapore) Pte. Ltd. สงิคโปร์ บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
  เป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เอส คลำส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
  เป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
  เป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั สงิห์ พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
  เป็นผูถ้อืหุน้ 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี้ 

 
- รำยได้ค่ำบริหำรและบรกิำรอื่นคิดจำกต้นทุนที่เกิดขึ้นจรงิบวกก ำไรส่วนเพิ่มในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 5 และ หรอืรำคำที ่

ตกลงร่วมกนั 
- ค่ำซื้อสนิคำ้คดิตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึ่งสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก  
- ค่ำเช่ำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 
- ค่ำบรหิำรโครงกำรคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำร่วมทุน 
- ค่ำทีป่รกึษำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำจำ้งทีป่รกึษำ 

 
26.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ก) กำรขำยและซื้อสนิคำ้และบรกิำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 159,440 856,738,898 40,000 - 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 1,483 2,136 
   บรษิทัร่วม 91,102 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 26,954,381 2,284,593 684 - 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 24,594,070 - 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 21,957,872 34,888,187 
   กำรรว่มคำ้ 112,023,021 119,686,973 - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 61,409,507 96,972,812 - - 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 416,438 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 172,838,982 117,320,573 172,838,982 112,430,110 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - - 77,000,000 
   บรษิทัร่วม 4,032,556 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 36,606,187 176,923,677 8,634,788 104,143,798 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ก) กำรขำยและซื้อสนิคำ้และบรกิำร (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 462,802 152,707 
   บรษิทัร่วม 25,301,669 16,466,036 - - 
   กำรร่วมคำ้ 56,345 - 56,345 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 17,568,693 4,357,672 6,453,597 - 
     
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,259,230 - 2,988,072 - 

 
ข) ยอดคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกกำรซื้อและขำยสนิคำ้และบรกิำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 986,819 - - - 
 986,819 - - - 
     

ลูกหนี้อื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 8,121,213 2,136 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,492,885 113,090,754 8,453,307 - 
 8,492,885 113,090,754 16,574,520 2,136 
     

ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   - บรษิทัย่อย - - 8,676,299 22,689,823 
   - กำรร่วมคำ้ 292,004,611 189,052,652 - - 
 292,004,611 189,052,652 8,676,299 22,689,823 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

72 

 
26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกกำรซื้อและขำยสนิคำ้และบรกิำร (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิทดรองจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 286,448 24,113 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,171,001 44,040,417 74,121 2,717 
 6,171,001 44,040,417 360,569 26,830 
     

รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 307,655,316 346,183,823 25,611,388 22,718,789 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,400,431 15,225,127 - - 
 4,400,431 15,225,127 - - 
     

เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 159,410 - 
   - บรษิทัร่วม 1,806,344 3,243,417 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 30 - - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 188,479,684 239,264,857 8,560,360 111,433,865 
 190,286,058 242,508,274 8,719,770 111,433,865 
     

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 36,981,247 - 33,438,047 
 - 36,981,247 - 33,438,047 
     

เงนิทดรอง     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,196,052 110,794,475 293,959 - 
 1,196,052 110,794,475 293,959 - 
     

รำยไดร้บัล่วงหน้ำ     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 29,102,408 - - - 
 29,102,408 - - - 
     

รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 224,984,949 405,509,123 9,013,729 144,871,912 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้     
บจก. เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด์ - 3.75   - 415,250,000 
รวม   - 415,250,000 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  - - 415,250,000 - 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี - - 21,900,000 5,095,830,000 
รบัช ำระคนืเงนิกูย้มื - - (21,900,000) (4,680,580,000) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - (415,250,000) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  - - - 415,250,000 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
FS JV CO LIMITED LIBOR บวก 6.50 LIBOR บวก 6.50 1,481,867,973 1,539,797,819 
FS JV LICENSE LIMITED 8.00 8.00 19,760,850 20,533,350 
รวม   1,501,628,823 1,560,331,169 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
บจก. เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด์ 3.75 - 299,250,000 - 
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. 6.00 - 639,715,871 - 
รวม   938,965,871 - 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมีเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
จ ำนวน 21.34 ลำ้นเหรยีญสหรฐัและจ ำนวน 299.25 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 ไม่ม)ี โดยมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิให้กู้ยมืในสกุลเงนิ
ปอนด์จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์ (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์) โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2564 และ
ภำยในปี พ.ศ. 2565  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยำวมีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มี
สำระส ำคญั 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

75 

 
26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,560,331,169 1,671,269,107 - - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี - - 650,000,000 - 
รบัช ำระคนืเงนิกูย้มื - - (116,000,000) - 
กำรจดัประเภทใหม่ - - 415,250,000 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 

 
- - 

 
(10,284,129) 

 
- 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (58,702,346) (110,937,938) 

 
- 

 
- 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  1,501,628,823 1,560,331,169 938,965,871 - 
 

ง) เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์ 
     รสีอรท์ อนิเตอร ์จ ำกดั - 3.75 - 3.80 - 5,295,830,000 
รวม   - 5,295,830,000 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
26.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  5,295,830,000 553,250,000 5,295,830,000 - 
เงนิกูร้ะหว่ำงปี 62,000,000 5,365,830,000 162,000,000 5,365,830,000 
ช ำระคนืเงนิกูย้มื (5,357,830,000) (623,250,000) (5,457,830,000) (70,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  - 5,295,830,000 - 5,295,830,000 
 

จ) ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 90,235,801 120,000 38,202,540 120,000 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 13,474,933 - 13,322,163 - 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
     โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

 
3,394,369 

 
- 

 
2,528,220 

 
- 

รวม 107,105,103 120,000 54,052,923 120,000 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กรรมกำรและผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้บรษิัท เอส โฮเทล 
แอนด ์รสีอร์ท อนิเตอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มกจิกำร จงึมกีำร
โอนยำ้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรบำงส่วนมำยงักลุ่มกจิกำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562 
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27 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัเพื่อใชเ้ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัแต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรยีญสหรฐั ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั 
     
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 46.36 16.20 5.02 93.43 
 

ข) ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรเช่ำที่ดนิ พื้นที่ในอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ และบรกิำรอื่นๆ โดยกลุ่มกิจกำร 
มยีอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 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 15.91 2.17 3.15 0.01 0.01 15.82 2.19 3.15 - - 
เกนิกว่ำ 1 ปี  
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 15.74 8.67 7.88 - - 

 
4.48 

 
8.77 

 
11.04 - - 

เกนิกว่ำ 5 ปี 9.19 81.40 - - - - 84.92 - - - 
รวม 40.84 92.24 11.03 0.01 0.01 20.30 95.88 14.19 - - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำยใน 1 ปี 6.00 - 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6.13 - 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - 
รวม 12.13 - 
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27 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 
ค) หนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ  
เป็นจ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 7.02 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
 

ง) สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงนิเพื่อช่วยในกำรบรหิำร 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยส ำหรบัเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัจ ำนวน 50 ล้ำนเหรยีญสหรฐั  
จำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวั USD LIBOR 3 เดอืนบวกอตัรำส่วนเพิม่ เป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที ่โดยมรีะยะเวลำของสญัญำถึงวนัที ่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลกระทบของสัญญำดังกล่ำวเมื่อถึงก ำหนดช ำระ มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำ
แลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยส ำหรบัเงนิกู้ยมืที่เปิดสถำนะ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นหนี้สนิสุทธิจ ำนวน 5 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี 
 

28 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ได้ท ำกำรโอนหุ้นสำมัญในสัดส่วนร้อยละ 50  
ของ Prime Locations Management 3 Ltd. (PLM3) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SHC) ให้แก่ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ตำมสัญญำ
ร่วมทุน ซึ่งท ำให้ SHC และ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ถือหุ้นใน PLM3 ในสดัส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตำมล ำดบั  
โดย SHC ไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดจ ำนวน 16.2 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
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