
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิาร  
ของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้  
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,408,860 3,591,606 1,332,651 1,730,962

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 90,285 - 6 -

เงนิลงทุนระยะสนั - 155,766 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 41,723 287,832 2,981 112

สนิคา้คงเหลอื 275,160 302,509 - -

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 406,841 307,655 64,134 25,611

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 383,481 481,265 30,485 22,758

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,606,350 5,126,633 1,430,257 1,779,443

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 26,827 36,801 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - 19,065,877 19,065,877

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 110,230 257,156 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 1,821,772 1,501,629 1,212,846 938,966

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 561,949 568,080 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 9 21,366,001 18,768,598 6,182 3,425

ค่าความนิยม 1,154,718 1,111,702 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 86,216 97,281 3,861 3,861

สทิธกิารเช่า - 1,620,040 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 39,681 36,749 809 327

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 14 227,446 - - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 59,974 36,974 5,357 4,387

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 25,454,814 24,035,010 20,294,932 20,016,843

รวมสินทรพัย์ 29,061,164 29,161,643 21,725,189 21,796,286

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

2



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 46,219 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 943,869 1,714,060 26,191 74,844

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 78,078 224,985 20,582 9,014

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 11 2,032,035 382,101 216,137 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 12,350 4,775 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 20,830 - 973 -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 281,053 242,067 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 24,476 338,996 883 3,043

รวมหนีสินหมนุเวียน 3,438,910 2,906,984 264,766 86,901

หนีสินไมห่มุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาว สุทธิ 11 6,097,526 7,465,419 432,822 648,552

หนีสนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 43,449 - - -

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 1,170,573 - 1,334 -

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 784,610 806,387 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 46,713 41,656 6,892 5,686

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 77,825 18,413 - -

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 8,220,696 8,331,875 441,048 654,238

รวมหนีสิน  11,659,606 11,238,859 705,814 741,139

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200 18,318,200 18,318,200 18,318,200

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200 17,968,200 17,968,200 17,968,200

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 3,335,184 3,335,184 3,335,184 3,335,184

สว่นลดมลูคา่จากการรวมกจิการภายใต้

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

สว่นทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24,526 4,733 24,526 4,733

ขาดทุนสะสม

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,285,868) (110,711) (308,535) (252,970)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (521,343) (1,155,481) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 17,401,558 17,922,784 21,019,375 21,055,147

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 29,061,164 29,161,643 21,725,189 21,796,286

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 114,018 887,969 1,122 4,446

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (381,975) (594,974) (8,798) (4,133)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น (267,957) 292,995 (7,676) 313

รายไดอ้นื 46,437 63,694 46,227 4,707

ค่าใชจ้่ายในการขาย (32,602) (90,627) (1,892) (755)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (249,299) (286,869) (24,065) (29,111)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบยีจ่าย) (90,921) (109,128) (5,074) (51,754)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,356 48,617 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (592,986) (81,318) 7,520 (76,600)

ภาษเีงนิได้ (6,548) (16,683) 126 35

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (599,534) (98,001) 7,646 (76,565)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด (956) - - -

- การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย - 108 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 475,739 (252,690) - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   144 (22) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

  กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 474,927 (252,604) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 474,927 (252,604) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (124,607) (350,605) 7,646 (76,565)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (599,534) (98,001) 7,646 (76,565)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(599,534) (98,001) 7,646 (76,565)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (124,607) (350,605) 7,646 (76,565)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(124,607) (350,605) 7,646 (76,565)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.167) (0.045) 0.002 (0.036)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,265,646 2,639,721 11,872 14,747

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (1,167,338) (1,682,401) (18,175) (9,942)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 98,308 957,320 (6,303) 4,805

รายไดอ้นื 13 578,195 147,492 77,767 12,815

ค่าใชจ้่ายในการขาย (159,764) (245,023) (3,725) (1,740)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,262,064) (799,389) (107,206) (69,927)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบยีจ่าย) (287,681) (314,667) (16,581) (152,169)

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 (157,432) (1,588) - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,190,438) (255,855) (56,048) (206,216)

ภาษเีงนิได้ 12 15,209 (44,018) 483 1,053

ขาดทุนสาํหรบังวด (1,175,229) (299,873) (55,565) (205,163)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด (38,451) - - -

- การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย - 309 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 671,142 (827,617) - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,768 (62) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 638,459 (827,370) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 638,459 (827,370) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (536,770) (1,127,243) (55,565) (205,163)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันขาดทุน

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,175,229) (299,873) (55,565) (205,163)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(1,175,229) (299,873) (55,565) (205,163)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (536,770) (1,127,243) (55,565) (205,163)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(536,770) (1,127,243) (55,565) (205,163)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.327) (0.139) (0.015) (0.095)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ส่วนลด

มูลค่าจากการ การเปลียน ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน) แปลงมูลค่า การป้องกนั แลกเปลียนจาก รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ สะสมทียงัไม่ได้ ของเงินลงทุน ความเสียง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เผอืขาย กระแสเงินสด ข้อมูลทางการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 - ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายบญัชี

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 19,793 - - - - - 19,793 - 19,793

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (1,175,229) - (32,683) 671,142 638,459 (536,770) - (536,770)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 24,526 (1,285,868) - (36,932) (484,411) (521,343) 17,401,558 - 17,401,558

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

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (299,873) 247 - (827,617) (827,370) (1,127,243) - (1,127,243)

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

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน)

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สะสมทียงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 19,793 - 19,793

ขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - (55,565) (55,565)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,968,200 3,335,184 24,526 (308,535) 21,019,375

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - (205,163) (205,163)

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรบังวดก่อนภาษีเงนิได้ (1,190,438) (255,855) (56,048) (206,216)

รายการปรบัปรงุขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 717,499 437,369 1,208 225

คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู 118,821 87 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (367) (1,393) (6) -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (324,064) - - -

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 6,229 - 5,895 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 6,073 9,952 1,206 955

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (95,330) - - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 5,861 9,296 - -

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 157,432 1,588 - -

(กาํไร)ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน 61,056 29,047 (31,140) 2,421

ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 2,042 - - -

ดอกเบยีรบั (107,991) (88,536) (43,090) (12,501)

ตน้ทุนทางการเงนิ 287,681 314,667 16,581 152,169

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน (355,496) 456,222 (105,394) (62,947)

การเปลียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 128,636 14,077 (2,869) (4)

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20,741 152,663 11,972 2,568

สนิคา้คงเหลอื 27,349 (95,775) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 39,458 (189,728) (4,929) (1,644)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 10,803 120,735 - (4,058)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (307,036) 153,002 (50,038) 7,338

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (148,172) (47,192) 7,665 18,709

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 38,986 40,197 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (111,343) (80,831) (2,160) 343

หนีสนิไมห่มนุเวยีน 835 (948) - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน (655,239) 522,422 (145,753) (39,695)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (708) (2,247) - -

จ่ายดอกเบยี (151,699) (184,050) (14,716) (16,782)

จ่ายภาษเีงนิได้ (30,612) (57,775) (969) (4,880)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (838,258) 278,350 (161,438) (61,357)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (402,300) (608,500) (60,000) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั 444,178 469,004 60,000 -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (21,900)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - 21,900

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (274,472) - (243,313) (400,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 119,453 - - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัคา่ใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (31,084) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (808) (32,027) - (3,861)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (572,098) (3,344,543) (1,050) (3,186)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 249,528 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสทิธกิารเช่า - (2,800) - -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 10,400 5,396 8,171 30,574

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (457,203) (3,513,470) (236,192) (376,473)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 46,219 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 62,000 - 62,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 173,877 3,696,510 - 398,375

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (113,005) (794,088) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (27,042) - (681) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 80,049 2,964,422 (681) 460,375

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (1,215,412) (270,698) (398,311) 22,545

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 32,666 14,442 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 3,591,606 1,892,904 1,730,962 1,001

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 2,408,860 1,636,648 1,332,651 23,546

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั 

ณ วนัท ี30 กนัยายน ประกอบดว้ย

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืจากการซอืทดีนิ 

อาคารและอุปกรณ์ 333,205 677,125 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 24,456 - - -

การไดม้าซงึทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ ตามสญัญาเช่า 25,510 - - -

การจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

โดยทยีงัไมไ่ดร้บัชําระเงนิ 216,726 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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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 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน 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 
 
กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควิด19”) ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรับ 
รอบระยะเวลำ 9 เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของโควดิ19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที ่
รวมถึงกำรควบคุมและจ ำกดักำรเดนิทำง จงึส่งผลให้เกิดกำรยกเลกิยอดจองกำรเขำ้พกัโรงแรมในไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 และ
กำรหยุดธุรกิจโรงแรมเป็นกำรชัว่ครำวในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้รำยได้ลดลงเมื่อเทียบกับกำร
คำดกำรณ์ของผู้บริหำร ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของโควิด19 เป็นพิเศษ และได้มีกำรวำงแผน 
เพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว โดยโรงแรมบำงแห่งเริม่กลบัมำเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำสที ่3 ของปี พ.ศ. 2563 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 4 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, 
TFRS 7 และ TFRS 9) และที่ เกี่ยวกับสัญญำเช่ำ (TFRS 16) มำปรับใช้โดยกลุ่มกิจกำรไม่ ได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนด 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ 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 
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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 สุทธ ิ

 
- 

 
- 

 
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 สุทธ ิ - - 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)  
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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 สุทธ ิ

 
- 

 
- 

 
946 

 
946 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 946 946 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 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 ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไร(ขำดทุน)สะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท  

 
ขำดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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 
ขำดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 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) 
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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 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 43,449 4,999 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสญัญำอนุพนัธ์ 43,449 4,999 
 



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

 
ส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรมสี ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

ส ำรองรำยกำร 
ป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

 พนับำท 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,249 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 38,451 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (5,768) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 36,932 
 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ และเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ 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) 
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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 
รวม 29,161,643 1,022,026 30,183,669 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
• จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และรบัรู้ 

ผลสะสมกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในก ำไรสะสม 
• รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมทัง้ปรบัปรุงค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยกบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ 
• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด 
(Modified retrospective) 
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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 กลุ่มกิจกำรไม่มสีญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำที่สรำ้งภำระทีต่้องน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ครัง้แรก 
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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 เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม 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
ซึ่งสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ยกเว้นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ต้นทุนกำร  
ท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

23 
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นโยบำยกำรบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น (ต่อ) 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 
- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มลีักษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวมอยู่ในรำยได้ทำงกำรเงนิ 
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
ที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย  (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรำยกำรขำดทุน  
จำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลี่ยนไปเท่ำนัน้ 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึ้น 
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำ 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 มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์
ที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงทัง้จ ำนวนได้มกีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรือหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบ
ก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนมำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีน
เมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยงมจี ำนวนไม่เกิน 12 เดอืน กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสญัญำ
อนุพันธ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตำมกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึง  
วนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนหรือ 
หนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไม่เกนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมกีำรก ำหนดและเขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกัน
ควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น และรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุน  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ ซึง่แสดงรวมอยู่ในตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เมื่อเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิน้สุดอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมื่อกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจดัประเภทรำยกำรก 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
และอุปกรณ์เป็นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำจะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
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 สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำ
ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึ่งประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิระบุส่วนงำน
ทีร่ำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมเขตภูมศิำสตร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 293,662 972,542 509,365 1,775,569 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (285) (273) (88,602) (89,160) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 293,377 972,269 420,763 1,686,409 
     
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได ้ (154,556) (876,165) (159,717) (1,190,438) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 

 
293,377 

 
972,269 

 
390,058 

 
1,655,704 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
30,705 

 
30,705 

รวมรำยได ้ 293,377 972,269 420,763 1,686,409 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมและกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 759,333 1,797,150 256,699 2,813,182 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - (27,557) (27,557) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 759,333 1,797,150 229,142 2,785,625 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 105,762 46,517 (408,134) (255,855) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
759,333 

 
1,797,150 

 
187,979 

 
2,744,462 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
41,163 

 
41,163 

รวมรำยได ้ 759,333 1,797,150 229,142 2,785,625 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถึงกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกิจวนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

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

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 112,212 155,766 - - - - 112,212 155,766 
รวมสนิทรพัย์ 112,212 155,766 - - - - 112,212 155,766 
         
หน้ีสิน         
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 43,449 - - - 43,449 - 
รวมหนี้สนิ - - 43,449 - - - 43,449 - 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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7 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 6 - - - - - 6 - 
รวมสนิทรพัย์ 6 - - - - - 6 - 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ค ำนวณโดยท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดตำมอตัรำดอกเบี้ยตำมสญัญำ (กรณีดอกเบี้ยคงที)่ หรอือตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ  
ซึ่งไดม้ำจำกเสน้อตัรำตอบแทน (กรณีดอกเบี้ยลอยตวั) แล้วจงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเส้นอตัรำผลตอบแทนสกุลเงนินัน้และแปลงเป็นมูลค่ำในส กุลบำทด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ  
ทัง้นี้ ขอ้มลูตลำดทีใ่ชท้ัง้หมดสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำดทีม่สีภำพคล่อง 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ สุทธิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิ
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 10,970 214,154 - - 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 16,722 20,611 - - 
ระหว่ำง 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 100,942 15,254 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 2,574 - - - 
 131,208 250,019 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (122,938) (2,889) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 8,270 247,130 - - 
 

9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

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

 
2,696,458 

 
2,915 

กำรซื้อ 165,948 1,050 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ (187,072) - 
กำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย สุทธ ิ (94,383) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (706,100) (1,208) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 722,552 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 21,366,001 6,182 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่วมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 2,644.33 ลำ้นบำท และ 2.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 16,258.75 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16,232.99 ล้ำนบำท) และสินทรพัย์สิทธิกำรใช้จ ำนวน 1,071.39 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
530.13 ลำ้นบำท ซึง่รวมอยู่ในสทิธกิำรเช่ำ) วำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 11) 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
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 ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

บริษทัร่วม       
บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรสนับสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 
 

27.00 
 

27.00 
 

21,110 
 

20,864 
รวม     21,110 20,864 
       
กำรร่วมค้ำ       
FS JV CO LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 - 160,981 
FS JV LICENSE LIMITED สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 50.00 64,576 75,311 
Prime Locations Management 4 Ltd. 
  (เดมิชื่อ SW Development Holding Co., Ltd.) 

สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - 50.00 - - 

Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50.00 - 24,544 - 
รวม     89,120 236,292 
       

รวม     110,230 257,156 



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

 
10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 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 ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (95,330) - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (157,432) (1,588) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (18,922) (15,034) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 110,230 228,999 
 
เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ได้ท ำกำรโอนหุ้นสำมัญในสัดส่วนร้อยละ 50 
ของ Prime Locations Management 3 Ltd. (PLM3) (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ SHC) ให้แก่ Wai Eco World Developer 
Pte. Ltd. ตำมสญัญำร่วมทุน ซึง่ท ำให ้SHC และ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ถอืหุน้ใน PLM3 ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 
และร้อยละ 50 ตำมล ำดับ โดย SHC ได้รบัสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจ ำนวน 16.2 ล้ำนเหรียญสหรฐั และรบัรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในงบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 10.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่ำกับ 324 ล้ำนบำท ต่อมำ 
Dream Islands Development 2 Private Limited (DID2) ไดท้ ำสญัญำใหเ้ช่ำช่วงสนิทรพัย์สทิธกิำรใชใ้นที่ดนิบนเกำะมลัดฟีส์
แก่ Dream Islands Development 3 Private Limited (DID3) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ PLM3 และรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชใ้นงบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 3.1 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 95.3 ลำ้นบำท 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 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 ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินกู้ยืม 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 7,847,520 648,552 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 177,659 - 
จ่ำยช ำระคนื (113,005) - 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ (3,782) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 4,161 407 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 61,056 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 155,952 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 8,129,561 648,959 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัจ ำนวน 7,480.60 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 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 8.54 - - - - 
   - ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี - 18.36 16.75 302.47 24.00 16.75 
รวม 260.00 26.90 16.75 302.47 24.00 16.75 
 
วงเงนิกู้ยมืที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปีเป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมีกำรทบทวนตำมวำระ ส่วนวงเงนิกู้ยมือื่นได้รบัมำเพื่อใช้  
ในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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12 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 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 35,627 49,151 - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (50,836) (5,133) (483) (1,053) 
รวม (15,209) 44,018 (483) (1,053) 
 
ภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปี 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อตัรำร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 21 (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำล พ.ศ. 2562 คืออตัรำ 
รอ้ยละ 15 ถงึรอ้ยละ 21) 
 

13 รำยได้อ่ืน 
 
รำยไดอ้ื่นทีม่สีำระส ำคญัของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 10.4 ล้ำนเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่ำกับ 324 ล้ำนบำท รำยได้ดอกเบี้ยรบัจ ำนวน 108 ล้ำนบำท  
และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชใ้หแ้ก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 3.1 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 95.3 ลำ้นบำท 
 

14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ก) บริษทัใหญ่ 
 

กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดยบรษิัท สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบรษิัททัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมผ่ำนบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท อนิเตอร์ จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทยและ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 
ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทรวมเป็นรอ้ยละ 62 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป บรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด 
คอื บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ำกดั ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย  

 
ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี้ 
 
- รำยไดค้่ำบรหิำรและบรกิำรอื่นคดิจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกก ำไรส่วนเพิม่ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 5 หรอืรำคำทีต่กลงร่วมกนั 
- ค่ำซื้อสนิคำ้คดิตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก  
- ค่ำเช่ำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 
- ค่ำบรหิำรโครงกำรคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำร่วมทุน 
- ค่ำทีป่รกึษำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13 20 13 10 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 1,994 4,695 
   กำรร่วมคำ้ 1 - 1 - 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัร่วม 52 645 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,635 2,657 2,792 - 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - - 1 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 911 24,494 - 1 
     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 30 154 
   บรษิทัร่วม 1,787 6,410 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,406 1,569 1,330 979 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 11,602 4,611 
   กำรร่วมคำ้ 33,492 26,792 - - 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 51,255 - 51,255 
     

ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีจ่ำย     
   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 220 1,069 132 602 
     

รำยได้อ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 31,222 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 74 94 31 26 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 15,126 14,996 
   กำรร่วมคำ้ 1 - 1 - 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัร่วม 1,210 2,917 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 63,374 29,177 14,800 4,317 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - - 1 
   บรษิทัร่วม - 22 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,086 25,405 - 1 
     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 30 207 
   บรษิทัร่วม 8,895 19,712 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 56 - 56 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 36,265 5,688 3,350 3,155 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 32,121 12,457 
   กำรร่วมคำ้ 96,219 84,444 - - 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 151,669 - 151,669 
     

ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีจ่ำย     
   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,265 4,269 748 2,422 
     

รำยได้อ่ืน     
   กำรร่วมคำ้ 95,330 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 30,705 41,163 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,851 987 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 7,048 8,121 
   กำรร่วมคำ้ 1 - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 14,989 8,493 14,967 8,454 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 41,299 8,676 
   กำรร่วมคำ้ 389,967 292,004 - - 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 786 286 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 33 6,171 33 74 
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 406,841 307,655 64,134 25,611 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,646 4,400 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 25 160 
   บรษิทัร่วม - 1,806 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 72,705 188,480 20,512 8,560 
     
เงินทดรองรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 727 1,196 - 294 
     
รำยได้รบัล่วงหน้ำ     
   บรษิทัย่อย - - 45 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 29,103 - - 
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 78,078 224,985 20,582 9,014 

 
ง) ยอดค้ำงรบัท่ีเกิดจำกลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สุทธิ     
   กำรร่วมคำ้ 227,446 - - - 
รวม 227,446 - - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย - - 1,212,846 938,966 
 - กำรร่วมคำ้ 1,821,772 1,501,629 - - 
รวม 1,821,772 1,501,629 1,212,846 938,966 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยจ ำนวน  
21.34 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จ ำนวน 324.25 ล้ำนบำทและจ ำนวน 5.38 ล้ำนปอนด์ (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน  
21.34 ล้ำนเหรียญสหรัฐและจ ำนวน 299.25 ล้ำนบำท) โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ร้อยละ 3.75 ต่อปี และ 
รอ้ยละ 3.25 ต่อปี ตำมล ำดบั (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และร้อยละ 3.75 ต่อปี) โดยมีก ำหนดช ำระ 
เมื่อทวงถำม 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมเีงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน  
43.99 ล้ำนปอนด์และจ ำนวน 1.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์) โดยมอีตัรำ
ดอกเบี้ย LIBOR บวก 6.50 ต่อปี อตัรำรอ้ยละ 8.00 ต่อปี และไม่มอีตัรำดอกเบี้ย (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 LIBOR บวก 
6.50 ต่อปี และอตัรำรอ้ยละ 8.00 ต่อปี) โดยมกี ำหนดช ำระคนืตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสญัญำ 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 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 - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 274,472 - 243,313 400,000 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - 415,250 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

 
- 

 
- 

 
30,567 

 
(2,676) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 45,671 (131,710) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,821,772 1,428,621 1,212,846 812,574 
 

ฉ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรอืค้ำงจ่ำยส ำหรบัผู้บรหิำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 18,260 22,100 8,299 9,599 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 7,095 4,593 7,095 4,440 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,021 1,069 989 603 
รวม 26,376 27,762 16,383 14,642 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 63,786 65,978 31,106 25,515 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 18,971 9,034 18,971 8,881 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,068 4,269 4,882 2,423 
รวม 87,825 79,281 54,959 36,819 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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15 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
15.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั 
     
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 54.91 3.64 46.36 16.20 

 
15.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำบรกิำรภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 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 13.32 - - - - 15.91 2.17 3.15 0.01 0.01 
เกนิกว่ำ 1 ปี  
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.86 - - - - 15.74 8.67 7.88 - - 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - - - - 9.19 81.40 - - - 
รวม 16.18 - - - - 40.84 92.24 11.03 0.01 0.01 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำยใน 1 ปี 6.98 6.00 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.58 6.13 
รวม 9.56 12.13 

 
15.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกิจ 
เป็นจ ำนวน 3.35 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
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