
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิ
รวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,543,071 3,591,606 1,649,742 1,730,962
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 230,840 - - -

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 155,766 - -
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สุทธิ 283,508 287,832 5,043 112
สนิคา้คงเหลอื 317,458 302,509 - -
ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 846,920 307,655 38,436 25,611
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 413,385 481,265 29,725 22,758

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 5,635,182 5,126,633 1,722,946 1,779,443

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 36,801 36,801 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 181,864 257,156 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - 19,065,877 19,065,877
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 1,530,425 1,501,629 993,081 938,966

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 579,936 568,080 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 9 22,201,070 18,768,598 6,082 3,425
ค่าความนิยม 1,183,702 1,111,702 - -
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธิ 83,301 97,281 3,861 3,861
สทิธกิารเช่า - 1,620,040 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 39,392 36,749 503 327
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 67,466 36,974 4,919 4,387

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 25,903,957 24,035,010 20,074,323 20,016,843

รวมสินทรพัย์ 31,539,139 29,161,643 21,797,269 21,796,286

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 1,305,149 1,714,060 42,744 74,844

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 528,346 224,985 12,382 9,014

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี สุทธิ 11 1,679,773 382,101 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 15,683 4,775 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 10,094 - 955 -
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 285,962 242,067 - -

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 86,330 338,996 933 3,043

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,911,337 2,906,984 57,014 86,901

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สุทธิ 11 6,398,587 7,465,419 648,687 648,552

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 47,693 - - -
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,193,259 - 1,727 -
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 811,006 806,387 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 43,607 41,656 6,088 5,686

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 19,811 18,413 - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,513,963 8,331,875 656,502 654,238

รวมหน้ีสิน  12,425,300 11,238,859 713,516 741,139

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจ านวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200 18,318,200 18,318,200 18,318,200

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200 17,968,200 17,968,200 17,968,200

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 3,335,184 3,335,184 3,335,184 3,335,184

ส่วนลดมลูค่าจากการรวมกจิการภายใต้

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11,833 4,733 11,833 4,733

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 124,436 (110,711) (231,464) (252,970)

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ (206,673) (1,155,481) - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 19,113,839 17,922,784 21,083,753 21,055,147

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 31,539,139 29,161,643 21,797,269 21,796,286

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,144,948 973,842 10,750 6,370

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (764,471) (549,518) (9,377) (2,872)

ก ำไรขัน้ต้น 380,477 424,324 1,373 3,498

รายไดอ้ื่น 14 473,464 35,772 69,310 3,927

ค่าใชจ่้ายในการขาย (93,488) (75,232) (972) (210)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (349,562) (229,792) (42,160) (11,778)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบี้ยจ่าย) (100,668) (113,164) (6,221) (49,718)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 (111,082) (75,153) - -

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 199,141 (33,245) 21,330 (54,281)

ภาษเีงนิได้ 12 35,934 (12,100) 176 343

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 235,075 (45,345) 21,506 (53,938)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน - สทุธิจำกภำษี

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (42,695) - - -

- การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของ

   เงนิลงทุนเผื่อขาย - 86 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

   จากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 989,420 (192,963) - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการ

   ทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

      รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนใน   ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 6,404 (18) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- สุทธจิากภาษี 953,129 (192,895) - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด

- สทุธิจำกภำษี 953,129 (192,895) - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 1,188,204 (238,240) 21,506 (53,938)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 235,075 (45,345) 21,506 (53,938)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

235,075 (45,345) 21,506 (53,938)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,188,204 (238,240) 21,506 (53,938)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

1,188,204 (238,240) 21,506 (53,938)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 13 0.07 (0.02) 0.01 (0.03)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ส่วนลด

มลูค่ำจำกกำร กำรเปล่ียน ผลต่ำงของอตัรำ

รวมกิจกำร ส่วนทนุจำก แปลงมลูค่ำ กำรป้องกนั แลกเปล่ียนจำก รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ภำยใต้กำร กำรจำ่ยโดยใช้ ก ำไรสะสม ของเงินลงทนุ ควำมเส่ียง กำรแปลงค่ำ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผู้เป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขำย กระแสเงินสด ข้อมลูทำงกำรเงิน ของส่วนของเจำ้ของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจำ้ของ

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

 - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 4,733 (110,711) 72 - (1,155,553) (1,155,481) 17,922,784 - 17,922,784

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายบญัชี

(หมายเหตุขอ้ 4) - - - - 72 (72) (4,249) - (4,321) (4,249) - (4,249)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

 - ปรบัปรงุใหม่ 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 4,733 (110,639) - (4,249) (1,155,553) (1,159,802) 17,918,535 - 17,918,535

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 7,100 - - - - - 7,100 - 7,100

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 235,075 - (36,291) 989,420 953,129 1,188,204 - 1,188,204

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 11,833 124,436 - (40,540) (166,133) (206,673) 19,113,839 - 19,113,839

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

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (45,345) 68 - (192,963) (192,895) (238,240) - (238,240)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 (2,119,141) - 310,799 223 - (483,112) (482,889) 11,745,480 - 11,745,480

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ส่วนทนุจำก ก ำไร(ขำดทนุ)

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน กำรจำ่ยโดยใช้ สะสมยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เจำ้ของ

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 17,968,200 3,335,184 4,733 (252,970) 21,055,147

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 7,100 - 7,100

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 21,506 21,506

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 17,968,200 3,335,184 11,833 (231,464) 21,083,753

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 10,780,920 3,255,791 - 21,316 14,058,027

ขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - (53,938) (53,938)

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธกิอ่นภาษเีงนิได้ 199,141 (33,245) 21,330 (54,281)

รำยกำรปรบัปรงุก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้

เป็นเงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 237,280 146,342 386 -

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 2,160 566 - -

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ (191) (324) - -

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (326,367) - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,818 - 2,475 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,062 1,934 402 -

ก าไรจากการจ าหน่ายสทิธกิารใช้ (96,970) - - -

ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ 92 2,159 - -

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 111,082 75,153 - -

(ก าไร)ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 29,241 18,091 (55,194) 399

ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,838 - - -

ดอกเบี้ยรบั (34,430) (30,162) (14,351) (3,888)

ตน้ทนุทางการเงนิ 100,668 113,164 6,221 49,718

กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงเงินทนุหมนุเวียน 228,424 293,678 (38,731) (8,052)

กำรเปล่ียนแปลงเงินทนุหมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 6,941 40,153 (4,931) (11)

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (137,221) (11,969) 2,809 (6,495)

สนิคา้คงเหลอื (14,949) (18,864) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9,397 (109,998) (2,036) (1,020)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (25,444) 105,149 (1) (742)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15,648 334,787 (33,500) (4,136)

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 270,779 21,745 2,885 9,700

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 43,895 23,767 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (184,882) (191,825) (2,110) 496

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 1,398 (271) - -

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กำรด ำเนินงำน 213,986 486,352 (75,615) (10,260)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (135) (1,108) - -

จ่ายดอกเบี้ย (92,235) (51,329) (4,686) -

จ่ายภาษเีงนิได้ (4,598) - (531) -

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 117,018 433,915 (80,832) (10,260)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทนุระยะสัน้ (284,400) (233,399) - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ 207,679 154,521 - -

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (21,900)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 508,560 - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (248) (1,562) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (344,997) (1,546,868) (128) -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบี้ย 2,105 1,122 - 2,606

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 88,699 (1,626,186) (128) (19,294)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 62,000 - 62,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24,898 2,083,021 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (78,195) (597,952) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (13,637) - (260) -

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (66,934) 1,547,069 (260) 62,000

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 138,783 354,798 (81,220) 32,446

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (187,318) (102,806) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 3,591,606 1,892,904 1,730,962 1,001

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 3,543,071 2,144,896 1,649,742 33,447

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีม่สีาระส าคญั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย

การซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์โดยทีย่งัไมไ่ดช้ าระเงนิ - 40,223 - -

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ตามสญัญาเชา่ 25,510 - - -

การจ าหน่ายสทิธกิารเชา่และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัช าระเงนิ 488,393 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) คือ กำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนและธุรกิจโรงแรมทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ 
 
เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลทำงลบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เนื่องดว้ยมำตรกำรป้องกนักำรระบำด
ของโควดิ19 ทีเ่กดิขึน้ในหลำยพื้นที ่เป็นผลใหเ้กดิกำรควบคุมและจ ำกดักำรเดนิทำงของกลุ่มลูกคำ้ จงึส่งผลใหเ้กดิกำรยกเลกิยอดจอง
กำรเขำ้พกัโรงแรมในช่วงไตรมำสที ่1 ของปี พ.ศ. 2563 ดงันัน้ ยอดรำยไดข้องธุรกจิโรงแรมของกลุ่มกจิกำรจงึลดลงเมื่อเทยีบกบักำร
คำดกำรณ์ของผูบ้รหิำร ซึง่กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของโควดิ19 เป็นพเิศษ และไดก้ ำลงัประเมนิผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สัญญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
สินทรพัย ์     

     
สินทรพัยห์มุนเวียน     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 

 
- 

 
155,766 

 
- 

 
155,766 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 155,766 (155,766) - - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 481,265 - (55,142) 426,123 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 637,031 - (55,142) 581,889 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ 18,768,598 - 2,696,458 21,465,056 
สทิธกิำรเช่ำ 1,620,040 - (1,620,040) - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 36,749 750 - 37,499 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 20,425,387 750 1,076,418 21,502,555 
     

รวมสินทรพัย ์ 21,062,418 750 1,021,276 22,084,444 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
8,368 

 
8,368 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 338,996 - (67,784) 271,212 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 338,996 - (59,416) 279,580 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 4,999 - 4,999 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 1,080,692 1,080,692 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - 4,999 1,080,692 1,085,691 
     

รวมหน้ีสิน 338,996 4,999 1,021,276 1,365,271 

     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไร(ขำดทุน)สะสม     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (110,711) 72 - (110,639) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (1,155,481) (4,321) - (1,159,802) 
รวมส่วนของเจ้ำของ (1,266,192) (4,249) - (1,270,441) 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (927,196) 750 1,021,276 94,830 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
สินทรพัย ์     

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ 3,425 - 2,915 6,340 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,425 - 2,915 6,340 
     

รวมสินทรพัย ์ 3,425 - 2,915 6,340 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     

     
หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
946 

 
946 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 946 946 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 1,969 1,969 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 1,969 1,969 
     

รวมหน้ีสิน - - 2,915 2,915 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ - - 2,915 2,915 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท  

 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดมิ (110,711) 
  
กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำ TAS 32 และ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
 

- กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำของเงนิลงทุนเผื่อขำย 72 
  
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ตำมทีป่รบัปรุงใหม่ (110,639) 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ช้จดักำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

 
มูลค่ำยุติธรรม 
สญัญำอนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 3,591,606 3,591,606 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - - 287,832 287,832 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 307,655 307,655 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 155,766 - - - 155,766 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - - - 426,123 426,123 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระผูกพนั - - - 36,801 36,801 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำร      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 1,501,629 1,501,629 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 36,974 36,974 
 155,766 - - 6,188,620 6,344,386 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงินของ  
กลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 
  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
สญัญำอนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 1,714,060 1,714,060 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 224,985 224,985 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น - - - 271,212 271,212 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ      
   สุทธ ิ - - - 7,847,520 7,847,520 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ - - 4,999 - 4,999 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 18,413 18,413 
 - - 4,999 10,076,190 10,081,189 
 
สญัญำอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรสญัญำอนุพนัธ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,693 4,999 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสญัญำอนุพนัธ์ 47,693 4,999 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรมสี ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

ส ำรองรำยกำร 
ป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

 พนับำท 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,249 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 42,695 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (6,404) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 40,540 
 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ และเงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ดงันี้ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรได้ปฏิบตัิตำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นตลอดอำยุ
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทัง้หมด 
 
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรมีกำรจัดกลุ่มลูกหนี้กำรค้ำตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนั และระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตคำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงิน 
ในอดตีและขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี 
 
ดว้ยวธิกีำรดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรไม่มคี่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรเงนิให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และไม่มีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามส่วนงาน 
 
รำยกำรสนิทรพัยข์องส่วนงำนนัน้เพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชขีำ้งต้น ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สินทรพัย ์

ของส่วนงำนตำม 
ท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

สินทรพัย ์
ของส่วนงำนตำม 

ท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ธุรกจิโรงแรมในประเทศ 3,809,688 15,273 3,824,961 
ธุรกจิโรงแรมต่ำงประเทศ* 11,186,906 368,627 11,555,533 
ธุรกจิอื่น** 14,165,049 638,126 14,803,175 
 29,161,643 1,022,026 30,183,669 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

• จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรู้
ผลสะสมกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในก ำไรสะสม 

• รบัรูส้นิทรพัย์สทิธิกำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมทัง้ปรบัปรุงค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยกบัสนิทรพัย์สทิธิ
กำรใช ้

• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective) 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมื
ส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 3 ถงึ 6 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
2,832,253 

 
12,128 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(1,899,845) 

 
(171) 

หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,371) (413) 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,926) -    
หกั: สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  

/ส่วนของค่ำบรกิำรทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ 
 

(16,042) 
 

(8,716) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 175,991 87 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,089,060 2,915 
   

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 8,368 946 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,080,692 1,969 
    1,089,060 2,915 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ที่เป็นกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เสมือนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติตัง้แต่ 
วนัเริม่ต้นสญัญำเช่ำนัน้ และกลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชป้ระเภทอื่นๆ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ย
ยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มสีญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำที่สร้ำงภำระที่ต้องน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือ
ปฏบิตัคิรัง้แรก  
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กิจกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วิธี
ผ่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำงๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น (ต่อ) 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 

- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มีลักษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรำยได้  
ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่ น 
ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มี
ลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยได้ทำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภท
ใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดั
มลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลี่ยนไปเท่ำนัน้ 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรู้
เมื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น (ต่อ) 
 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่เขำ้ท ำสญัญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัขึ้นอยู่กบัว่ำกลุ่มกจิกำรได้
ก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสี่ยงหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
กลุ่มกิจกำรก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์เป็นเครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสี่ยงส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดของรำยกำรสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแล้ว หรอืรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
 
ณ วนัที่รบัรูค้วำมสมัพนัธใ์นกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรทีร่ะบุควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิระหว่ำงเครื่องมอื  
ที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอืที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสีย่งทีค่ำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกีย่วกบั
วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธ์ทีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรทีม่คีวำมเสีย่ง มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพันธ์
ที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงทัง้จ ำนวนได้มกีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบ
ก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนมำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีน
เมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยงมจี ำนวนไม่เกิน 12 เดอืน กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสญัญำ
อนุพนัธ์ทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติำมกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้ สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบ
ก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนมำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีน
เมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไม่เกนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมกีำรก ำหนดและเขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น และรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุน  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ ซึง่แสดงรวมอยู่ในตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เมื่อเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิน้สุดอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมื่อกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่ อนไขของ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่สะสมและ 
เคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผู้ถอืหุน้ตำมเดมิจนกระทัง่เกดิรำยกำรที่คำดกำรณ์ หรอืเมื่อรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ไม่คำดว่ำจะเกดิอกีต่อไป 
กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้
เป็นก ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำสิทธิกำรใช้ที่ดิน พื้นที่ในอำคำรส ำนักงำน และยำนพำหนะ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงที่
จ ำนวน 1 ถึง 63  ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธิ
จำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำจะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำเป็นสนิทรพัย์สทิธิ
กำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ  
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่  
 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื (ถำ้ม)ี 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 
กลุ่มกิจกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกิจกำร  
จะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืมเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่ำใกล้เคีย งกัน 
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท ำสญัญำ 
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์

 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำ
ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึ่งประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิระบุส่วนงำน
ทีร่ำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมเขตภูมศิำสตร์ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำนธรุกิจ

โรงแรมใน
ประเทศ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โรงแรม

ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 262,357 882,591 442,000 1,586,948 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - (79,618) (79,618) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 262,357 882,591 362,382 1,507,330 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 55,712 262,349 (118,920) 199,141 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 

 
262,357 

 
882,591 

 
349,937 

 
1,494,885 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
12,445 

 
12,445 

รวมรำยได ้ 262,357 882,591 362,382 1,507,330 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมและกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ

โรงแรมใน
ประเทศ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โรงแรม

ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 340,831 633,010 (29,133) 944,708 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - (10,247) (10,247) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 340,831 633,010 (39,380) 934,461 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 101,995 24,570 (159,810) (33,245) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
340,831 

 
633,010 

 
(39,380) 

 
934,461 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรำยได ้ 340,831 633,010 (39,380) 934,461 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

26 

 
7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 230,840 155,766 - - - - 230,840 155,766 
รวมสนิทรพัย์ 230,840 155,766 - - - - 230,840 155,766 
         
หน้ีสิน         
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 47,693 - - - 47,693 - 
รวมหนี้สนิ - - 47,693 - - - 47,693 - 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ค ำนวณโดยท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดตำมอตัรำดอกเบี้ยตำมสญัญำ (กรณีดอกเบี้ยคงที)่ หรอือตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ  
ซึง่ไดม้ำจำกเสน้อตัรำตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัรำผลตอบแทนสกุลเงนินัน้และแปลงเป็นมลูค่ำในสกุลบำทดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูตลำดทีใ่ชท้ัง้หมดสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำดทีม่สีภำพคล่อง 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ สุทธิ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธ ิ
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 205,753 214,154 - - 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 17,318 20,611 - - 
ระหว่ำง 6 เดอืน 12 เดอืน 11,698 15,254 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 1,393 - - - 
 236,162 250,019 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,947) (2,889) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 227,215 247,130 - - 
 

9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธิ 18,768,598 3,425 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช ้ 
   (หมำยเหตุขอ้ 4) 

 
2,696,458 

 
2,915 

กำรซื้อ 42,428 128 
โอนยำ้ยประเภท 9,161 - 
จ ำหน่ำยสทิธกิำรใช ้สุทธ ิ (187,651) - 
ตดัจ ำหน่ำย สุทธ ิ (89,980) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (229,826) (386) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 1,191,882 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 22,201,070 6,082 
 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่วมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 2,752.03 ลำ้นบำท และ 2.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 16,827.06 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16,232.99 ลำ้นบำท) วำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 11) 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       
บริษทัย่อย       
บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิโรงแรม 99.99 99.99 300,000 300,000 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิโรงแรม 99.99 99.99 2,873,000 2,873,000 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 8,060,166 8,060,166 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ประเทศฮ่องกง ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 5,768,888 5,768,888 
S Hotels and Resorts (SC) Pte. Ltd. ประเทศเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 2,063,823 2,063,823 
รวม     19,065,877 19,065,877 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

บริษทัร่วม       
บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรสนับสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 
 

27.00 
 

27.00 
 

25,997 
 

20,864 
รวม     25,997 20,864 
       
กำรร่วมค้ำ       
FS JV CO LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 53,867 160,981 
FS JV LICENSE LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 71,619 75,311 
SW Development Holding Co., Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - 50.00 - - 
Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 - 30,381 - 
รวม     155,867 236,292 
       

รวม     181,864 257,156 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 257,156 245,621 
เพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นสถำนะจำกบรษิทัย่อยเป็นกำรร่วมคำ้ 124,758 - 
ตดัรำยกำรก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ (95,330) - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (111,082) (75,153) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 6,362 7,866 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 181,864 178,334 
 
เมื่อวนัที่ 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. ตำมสญัญำร่วมทุน ซึ่งท ำให ้SHC และ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ถอืหุน้ใน PLM3 ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และ
รอ้ยละ 50 ตำมล ำดบั โดย SHC ไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดจ ำนวน 16.2 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และรบัรูก้ ำไรในก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ ำนวน 10.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 326 ลำ้นบำท ต่อมำ Dream Islands 
Development 2 Private Limited (DID2) ได้ท ำสัญญำให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำที่ดินบนเกำะมัลดีฟส์แก่ Dream Islands 
Development 3 Private Limited (DID3) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ PLM3 และรบัรู้ก ำไรในก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย 
สทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 96.9 ลำ้นบำท 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนของกำรร่วมค้ำ 
ตำมส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 95.3 ลำ้นปอนด)์ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินกู้ยืม 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 7,847,520 648,552 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 24,898 - 
จ่ำยช ำระคนื (74,441) - 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ (3,754) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 658 135 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 29,241 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 254,238 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 8,078,360 648,687 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัจ ำนวน 7,429.7 ลำ้นบำท 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของกำรคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ 
       
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 260.00 5.00 - - - - 
   - ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี - 23.20 16.75 302.47 24.00 16.75 
รวม 260.00 28.20 16.75 302.47 24.00 16.75 
 
วงเงนิกู้ยมืที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปีเป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมีกำรทบทวนตำมวำระ ส่วนวงเงนิกู้ยมือื่นได้รบัมำเพื่อใช้  
ในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
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12 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 14,148 24,361 - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (50,082) (12,261) (176) (343) 
รวม (35,934) 12,100 (176) (343) 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไร
รวมทัง้ปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คอื อตัรำร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำล พ.ศ. 2562 คือ
อตัรำรอ้ยละ 15 ถงึรอ้ยละ 20) 
 

13 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวดทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 235,075 (45,345) 21,506 (53,938) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ส่วนทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 3,593,640 2,156,184 3,593,640 2,156,184 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.07 (0.02) 0.01 (0.03) 
 
เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ปรบัลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบรษิัทจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 
บริษัทจึงได้ปรบัปรุงจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
เสมอืนว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่งวดก่อน ก ำไรต่อหุน้จงึมกีำรปรบัใหม่ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มกี ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด (พ.ศ. 2562 ไม่ม)ี 
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14 รำยได้อ่ืน 

 
รำยได้อื่นที่มีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วยก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจ ำนวน 10.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่ำกบั 326 ล้ำนบำทและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำให้แก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 3 ล้ำนเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 
96.9 ลำ้นบำท 
 

15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ก) บริษทัใหญ่ 

 
กลุ่มกจิกำรถูกควบคุมโดยบรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัทัง้ทำงตรงและทำงออ้มผ่ำน
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท อนิเตอร์ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทยและ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. ซึ่งตัง้อยู่ใน
ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นร้อยละ 62 จ ำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป บริษัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด คือ 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรี ่จ ำกดั ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย  

 
ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี้ 
- รำยไดค้่ำบรหิำรและบรกิำรอื่นคดิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกก ำไรส่วนเพิม่ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 5 หรอืรำคำทีต่กลงร่วมกนั 
- ค่ำซื้อสนิคำ้คดิตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก  
- ค่ำเช่ำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 
- ค่ำบรหิำรโครงกำรคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำร่วมทุน 
- ค่ำทีป่รกึษำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 55 29 12 6 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 10,750 6,370 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัร่วม 1,153 1,535 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 25,992 18,721 6,849 - 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 170 243 - - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - - 11 
   บรษิทัร่วม 6,032 7,122 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 33,065 3,033 1,067 1,450 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 9,420 3,878 
   กำรร่วมคำ้ 28,974 28,990 - - 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 49,717 - 49,717 
     
ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีจ่ำย     
   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 825 2,131 483 2,131 
     
รำยได้อ่ืน     
   กำรร่วมคำ้ 96,970 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 12,445 - - - 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 857 987 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 8,763 8,121 
   กำรร่วมคำ้ 489,784 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 10,199 8,493 10,156 8,454 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 18,979 8,676 
   กำรร่วมคำ้ 325,306 292,004 - - 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 464 286 
   กำรร่วมคำ้ 6,849 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,925 6,171 74 74 
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 846,920 307,655 38,436 25,611 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,768 4,400 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - - 160 
   บรษิทัร่วม 1,838 1,806 - - 
   กำรร่วมคำ้ 261,370 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 240,890 188,480 12,382 8,560 
     
เงินทดรองรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 932 1,196 - 294 
     
รำยได้รบัล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 18,548 29,103 - - 
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 528,346 224,985 12,382 9,014 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย - - 993,081 938,966 
 - กำรร่วมคำ้ 1,530,425 1,501,629 - - 
รวม 1,530,425 1,501,629 993,081 938,966 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมีเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยจ ำนวน 
21.34 ล้ำนเหรียญสหรฐัและจ ำนวน 299.25 ล้ำนบำท (วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 21.34 ล้ำนเหรยีญสหรฐัและ
จ ำนวน 299.25 ล้ำนบำท) โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ต่อปี และรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
รอ้ยละ 6.00 ต่อปี และรอ้ยละ 3.75 ต่อปี) และมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมเีงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน  
37.99 ล้ำนปอนด์ (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์) โดยมอีตัรำดอกเบี้ย LIBOR บวก 6.50 ต่อปี และอตัรำ
ร้อยละ 8.00 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 LIBOR บวก 6.50 ต่อปี และอัตรำร้อยละ 8.00 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืน 
ภำยในปี พ.ศ. 2564 และภำยในปี พ.ศ. 2565 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,501,629 1,560,331 938,966 - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ - - 54,115 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 28,796 20,536 - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,530,425 1,580,867 993,081 - 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 27,266 6,760 14,507 3,622 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 4,781 1,333 4,781 1,333 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 355 1,262 355 921 
รวม 32,402 9,355 19,643 5,876 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 กรรมกำรและผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ภำยใตบ้รษิทั เอส โฮเทล 
แอนด์ รสีอร์ท อินเตอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของกลุ่มกิจกำร ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสร้ำงของกลุ่มกิจกำร จงึมกีำร
โอนยำ้ยกรรมกำรและผูบ้รหิำรบำงส่วนมำยงักลุ่มกจิกำรตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 
16 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
16.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั 
     
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 129.34 - 46.36 16.20 
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16 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
16.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ และ
บรกิำรอื่นๆ 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
  

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 15.40 0.01 - 0.01 - 15.91 2.17 3.15 0.01 0.01 
เกนิกว่ำ 1 ปี  
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.28 - - - - 15.74 8.67 7.88 - - 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - - - - 9.19 81.40 - - - 
รวม 19.68 0.01 - 0.01 - 40.84 92.24 11.03 0.01 0.01 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำยใน 1 ปี 6.17 6.00 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 3.60 6.13 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - 
รวม 9.77 12.13 

 
16.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ 
เป็นจ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมื่อวนัที่ 30 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประกำศมำตรกำรเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ของโควดิ-19 ที่ก ำลงัแพร่ระบำด โดยจะปิด
หยุดท ำกำรโรงแรมและรีสอร์ทเป็นกำรชัว่ครำวตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของโควิด-19  
ที่ก ำลงัแพร่ระบำดไปทัว่โลก และตอบรบักบัมำตรกำรปิดพรมแดนในหลำยประเทศที่กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ ยกเว้นโรงแรมใน  
สหรำชอำณำจกัรบำงส่วนทีเ่ปิดด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของภำครฐับำลเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคคลำกรของภำครฐับำลในกำร
รบัมอืกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 ในสหรำชอำณำจกัร โดยระหว่ำงที่โรงแรมและรสีอร์ทหยุดท ำกำรชัว่ครำวนัน้ กลุ่มกิจกำรมกีำรปรบั  
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนะกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรและกฎระเบียบของประเทศนัน้ๆ ส ำหรบัสถำนะ  
ทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรบรหิำรกระแสเงนิสดเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั และไดข้อควำม
ร่วมมอืจำกธนำคำรและพนัธมติรทำงธุรกจิในกำรลดภำระทำงกำรเงนิตำมสมควร เพื่อใหก้ำรบรหิำรกระแสเงนิสดมปีระสทิธภิำพสูงสุด 
โดยกลุ่มกิจกำรเชื่อมัน่ว่ำโรงแรมทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรจะผ่ำนพ้นช่วงเวลำวกิฤตนี้ไปได้ ด้วยปรมิำณกระแสเงนิสดที่มอียู่ในระดบั
เหมำะสม ควำมร่วมมอือย่ำงดจีำกพนักงำน พนัธมติรทำงธุรกจิ และธนำคำร รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจำกธนำคำรหำกต้องมกีำรเบิกใช้
ตำมควำมจ ำเป็น 
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