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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก  
กลุ่มกิจการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไป
ตามข้อก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

แนวทำงกำรตรวจสอบในภำพรวม 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ควำมมีสำระส ำคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้าก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่  
อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงนิรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญั การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระส าคญัถ้าการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการใดรายการหนึ่งหรอืทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระส าคญัตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยก าหนดความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรบั  
งบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใชค้วามมสีาระส าคญัและพจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพใน
การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 

ควำมมีสำระส ำคญั 
ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 54.97 ล้านบาท ซึง่
เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบ
กิจการที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 ของก าไรก่อนภาษี 
เงนิไดข้องกลุ่มกจิการ และเป็นรอ้ยละ 85 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องดงันี้เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

• การทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละค่าความนิยม 

• การประเมนิมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 



 

 

ควำมมีสำระส ำคญัโดยรวมส ำหรบั 

งบกำรเงินรวม 
54.97 ลา้นบาท 

วิธีกำรก ำหนดควำมมีสำระส ำคญั รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตุผลในกำรใช้ข้อมูลอ้ำงอิงในกำร
ก ำหนดควำมมีสำระส ำคญั 

 
 

ข้าพเจ้าเลือกใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนดความมี
สาระส าคญั เนื่องจากการประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการก าหนดจาก
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ โดยปกตขิอ้มลูอา้งองิรอ้ยละ 5 นี้เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปซึ่ง
ใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบและไม่มรีายการที่ผิดปกติที่ส าคญัที่ต้องปรบัปรุง
ขอ้มลูอา้งองินี้ 

 
ขา้พเจ้าไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิที่พบระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซึง่มจี านวนเงนิทีม่ากกว่า 2.7 ลา้นบาท 
 

วิธีกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบกลุ่มกิจกำร 
 

ข้าพเจ้าก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพี่อให้ข้าพเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของ  
กลุ่มกิจการ โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของ 
กลุ่มกจิการทีด่ าเนินการอยู่ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบั 
เรื่องเหล่านี้ 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสินทรพัยแ์ละค่ำควำมนิยม   
  

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 9 เรื่อง ประมาณ
การบญัชทีีส่ าคญัและการใช้ดุลพนิิจ ข้อสมมติฐานและการใช้
ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 19  เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 20 เรื่อง ค่าความนิยม 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมทีี่ดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์  สุทธิ จ านวน 19,288.7 ล้านบาท และค่าความนิยม 
จ านวน 1,022.9 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 71.1 และรอ้ยละ 3.8 
ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม 
 

ผู้บรหิารได้ระบุหน่วยของสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสด
ของกลุ่มกิจการซึ่งรวมค่าความนิยมไว้ ผู้บริหารได้ทดสอบ
การด้อยค่าของสนิทรพัย์โดยเปรยีบเทยีบราคาตามบญัชกีับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนซึ่งพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้
หรอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนการขายแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า ปัจจยัส าคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการค านวณ
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืได้แก่ อตัราการเตบิโตและอตัราคดิ
ลด ในระหว่างปี กลุ่มกิจการรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรพัย์และค่าความนิยมรวมเป็นจ านวน 567.9 ล้านบาท 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 

 

ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับเรื่องนี้เนื่องจากมูลค่าของรายการ 
ค่าความนิยมเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ อีกทัง้การผนัผวน
ของธุรกจิส่งผลต่อสมมตฐิานต่างๆ เช่น แผนธุรกจิ อตัราการ
เตบิโตของรายได้ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
โดยผู้บริหารต้องก าหนดข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สะท้อนถึง
สภาวะปัจจุบนั 

ขา้พเจ้าท าการทดสอบการด้อยค่าของสนิทรพัย์และค่าความ
นิยมทีป่ระเมนิโดยผูบ้รหิารดงันี้ 
 

ขา้พเจา้ได้ประเมนิความเหมาะสมในการระบุหน่วยสนิทรพัย์ 
ที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการ โดยการสอบถาม
ข้อมูล  สังเกตการณ์ วิธีการจัดเก็บและแบ่ งแยกข้อมูล 
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทางบญัช ี
  
ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการทดสอบการด้อยค่าส าหรบัหน่วย
สินทรัพย์ที่ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่รวมสินทรัพย์และ 
ค่าความนิยม และได้ท าการทดสอบความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการนัน้โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามและประเมนิขัน้ตอนการทดสอบการดอ้ยค่า 
รวมทัง้ทดสอบขอ้มูลและขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้น
การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม 
โดยเฉพาะสมมตฐิานเกีย่วกบัอตัราการเตบิโต และอตัราคดิลด 
โดยทดสอบการใช้อตัราทีส่ะทอ้นถึงการประเมนิสภาวะตลาด
ปัจจุบนั รวมถงึผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคตดิเชื้อ
โคโรน่า 2019 (การระบาดของ COVID-19) ขา้พเจา้ไดท้ าการ
เปรียบเทียบข้อมูลและข้อสมมติฐานที่ส าคัญกับข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะที่เหมาะสมและแผนธุรกิจที่ได้รบัการ
อนุมตัแิลว้ 
 

ข้าพเจ้าได้สอบถามและประเมนิความสมเหตุสมผลของแผน
ธุรกิจและประมาณการกระแสเงนิสดโดยการเปรยีบเทยีบกับ
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ข้าพเจ้าวเิคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของขอ้สมมตฐิานหลกัที่
ใช้ในทดสอบการด้อยค่า เพื่อพจิารณาถึงผลกระทบที่เป็นไป
ไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานเหล่านัน้ที่ใชส้ าหรบัการ
ประเมนิการดอ้ยค่า  
  
จากผลการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของ
ผูบ้รหิารมคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีม่อียู่ 
 

  



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

กำรประเมินมูลค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  
  

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 9 เรื่อง ประมาณ
การบญัชทีีส่ าคญัและการใช้ดุลพนิิจ ข้อสมมติฐานและการใช้
ดุลยพนิิจ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 เรื่องอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน 
 
ณ  วัน ที่  31 ธัน วาคม  พ .ศ . 2563 กลุ่ ม กิ จก ารบัน ทึ ก
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม จ านวน 
804.7 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.0 ของสินทรพัย์รวมใน 
งบการเงินรวม  ในระหว่างปีกลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนสุทธ ิ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจ านวน 87.6 
ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
 
กลุ่มกิจการได้ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของอาคารให้เช่าโดยใช้
การประเมินตามวิธีรายได้  (Income approach) ซึ่งด าเนินการ
โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งผู้บริหารได้ประเมินคุณสมบัต ิ
ความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญของผูป้ระเมนิแล้ว 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับเรื่องนี้เนื่องจากมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนดงักล่าวมสีาระส าคญัอย่างมาก และวธิปีระเมนิ
มลูค่ายุตธิรรมเกี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจและขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมและความเชื่อถอืไดข้องขอ้มูลและขอ้สมมตฐิานที่ใช้
ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม เช่น อตัราการเตบิโตของรายได ้
และอตัราการคดิลดกระแสเงนิสด เป็นตน้ 
 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานทีส่ าคญั ดงันี้ 
 
ข้าพ เจ้าได้อ่ านรายงานการประเมินมูลค่ าที่ จัดท าโดย 
ผู้ประเมินราคาและพิจารณาความเหมาะสมของวิธีประเมิน
มลูค่าและแหล่งทีม่าของขอ้มลู  
  
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมของ
อาคารให้เช่าที่ใช้วิธีรายได้ ซึ่งค านวณจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่กิจการคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสินทรพัย์นัน้ และคิดลด
กลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราการคดิลดทีเ่หมาะสม โดย
ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดเกี่ยวกับ
รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ อตัราการปล่อยเช่าพื้นที่
กบัผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิและแผนธุรกิจที่ได้รบัการ
อนุมัติแล้ว และเปรียบ เทียบอัตราการคิดลดกับอัตรา
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมของกลุ่มกจิการ รวมถงึผลกระทบจาก
เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (การระบาด
ของ COVID-19) ข้าพเจ้ายังได้ตรวจทานความถูกต้องของ
รายการบญัช ี
 
ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถและความ
เชีย่วชาญของผูป้ระเมนิราคา และไดอ้่านเงื่อนไขตามจดหมาย
ตอบรับงานกับกลุ่มกิจการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจหรอืการจ ากัด
ขอบเขตในการท างานของผูป้ระเมนิราคา 
 
จากผลการทดสอบข้างต้น ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้น
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
มคีวามสมเหตุสมผล 

  

 
 
 
 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าข้าพเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ คอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี ขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ  
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน  
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่  ถ้าข้าพเจ้าได ้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
ถงึการเปิดเผยในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบ
บญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิทัต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม่  

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้  
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่้าพเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,492,656,998 3,591,606,082 1,219,695,209 1,730,962,368

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 93,931,001 - 6,425 -

เงนิลงทุนระยะสนั - 155,766,423 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สุทธิ 12 52,299,091 287,832,325 84,647 111,535

สนิคา้คงเหลอื 14 175,761,742 302,509,264 - -

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30 459,390,818 307,655,316 127,808,945 25,611,388

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 15 364,361,745 481,265,214 29,656,909 22,757,442

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,638,401,395 5,126,634,624 1,377,252,135 1,779,442,733

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 26,834,040 36,801,408 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 16 91,973,508 257,155,560 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17 - - 16,835,649,210 19,065,876,905

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30 1,862,713,313 1,501,628,823 3,252,692,162 938,965,871

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 18 804,683,432 568,080,273 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 19 19,288,734,353 18,768,597,762 4,082,954 3,425,322

คา่ความนิยม 20 1,022,917,068 1,111,701,701 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 87,911,594 97,280,615 4,182,457 3,861,000

สทิธกิารเช่า - 1,620,040,373 - -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 21 38,541,155 36,748,694 947,604 326,639

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 218,778,673 - - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 35,779,951 36,974,142 5,673,395 4,387,304

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 23,478,867,087 24,035,009,351 20,103,227,782 20,016,843,041

รวมสินทรพัย์ 27,117,268,482 29,161,643,975 21,480,479,917 21,796,285,774

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 129,605,426 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 22 587,284,843 1,714,059,830 20,552,065 74,844,113

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30 47,125,589 224,984,949 29,175,008 9,013,729

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 23 2,628,923,371 382,101,159 324,477,342 -

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 17,599,318 4,775,057 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 25,980,602 - 982,217 -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 243,057,380 242,066,666 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 39,557,662 338,996,330 1,851,225 3,043,061

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,719,134,191 2,906,983,991 377,037,857 86,900,903

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สุทธิ 23 5,724,464,622 7,465,419,033 324,618,724 648,551,921

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 35,617,437 - - -

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 1,107,660,825 - 1,085,085 -

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 21 743,720,310 806,386,886 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 36,580,763 41,656,155 7,294,421 5,685,762

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 74,153,329 18,413,165 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 7,722,197,286 8,331,875,239 332,998,230 654,237,683

รวมหนีสิน  11,441,331,477 11,238,859,230 710,036,087 741,138,586

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200,000 18,318,200,000 18,318,200,000 18,318,200,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200,000 17,968,200,000 17,968,200,000 17,968,200,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 24 3,335,183,869 3,335,183,869 3,335,183,869 3,335,183,869

สว่นลดมลูคา่จากการรวมกจิการภายใต้

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

สว่นทุนจากการจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 29 30,741,538 4,733,108 30,741,538 4,733,108

ขาดทุนสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,480,377,794) (110,710,785) (563,681,577) (252,969,789)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (1,058,669,699) (1,155,480,538) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 15,675,937,005 17,922,784,745 20,770,443,830 21,055,147,188

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 27,117,268,482 29,161,643,975 21,480,479,917 21,796,285,774

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,562,902,607 3,818,111,757 15,442,078 24,594,070

ต้นทุนจากการใหบ้รกิาร (1,668,308,904) (2,490,412,820) (23,947,942) (15,563,660)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น (105,406,297) 1,327,698,937 (8,505,864) 9,030,410

รายไดอ้นื 25 652,779,147 199,786,086 65,723,123 24,756,906

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (171,490,063) (366,298,697) (5,383,578) (12,223,562)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (2,200,753,111) (1,083,805,620) (341,513,441) (107,232,319)

ต้นทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจา่ย) (377,445,393) (424,646,986) (21,652,993) (177,991,246)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (172,101,637) 20,246,757 - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (2,374,417,354) (327,019,523) (311,332,753) (263,659,811)

ภาษเีงนิได้ 27 3,747,670 (139,834,862) 620,965 (10,625,893)

ขาดทุนสาํหรบัปี (2,370,669,684) (466,854,385) (310,711,788) (274,285,704)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สุทธิจากภาษี

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- กําไรจากการประมาณการตามคณติศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธภิาษเีงนิได้ 930,203 - - -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธภิาษเีงนิได้ 930,203 - - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด (30,618,958) - - -

- การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย - (103,684) - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

   งบการเงนิ 127,158,133 (865,403,984) - -

- ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการทจีะจดัประเภท

      รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนใน   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 4,592,844 20,737 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธจิากภาษี 101,132,019 (865,486,931) - -

(กาํไร) ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 102,062,222 (865,486,931) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (2,268,607,462) (1,332,341,316) (310,711,788) (274,285,704)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันขาดทุน

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (2,370,669,684) (466,854,385) (310,711,788) (274,285,704)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(2,370,669,684) (466,854,385) (310,711,788) (274,285,704)

การแบง่ปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (2,268,607,462) (1,332,341,316) (310,711,788) (274,285,704)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(2,268,607,462) (1,332,341,316) (310,711,788) (274,285,704)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน 28 (0.66) (0.20) (0.09) (0.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

สว่นลด

มูลค่าจากการ การเปลียน ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน) แปลงมูลค่า การป้องกนั แลกเปลียนจาก รวมส่วน สว่นได้เสีย

ทุนทีออก สว่นเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ สะสมยงัไม่ได้ ของเงินลงทุน ความเสียง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผูเ้ป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เผอืขาย กระแสเงินสด งบการเงิน ของสว่นของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ตามทีรายงานไว้เดิม 17,968,200,000 3,335,183,869 (2,119,140,909) 4,733,108 (110,710,785) 72,472 - (1,155,553,010) (1,155,480,538) 17,922,784,745 - 17,922,784,745

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายบญัชี 5 - - - - 72,472 (72,472) (4,248,708) - (4,321,180) (4,248,708) - (4,248,708)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ปรบัปรงุใหม่ 17,968,200,000 3,335,183,869 (2,119,140,909) 4,733,108 (110,638,313) - (4,248,708) (1,155,553,010) (1,159,801,718) 17,918,536,037 - 17,918,536,037

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29 - - - 26,008,430 - - - - - 26,008,430 - 26,008,430

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (2,369,739,481) - (26,026,114) 127,158,133 101,132,019 (2,268,607,462) - (2,268,607,462)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,968,200,000 3,335,183,869 (2,119,140,909) 30,741,538 (2,480,377,794) - (30,274,822) (1,028,394,877) (1,058,669,699) 15,675,937,005 - 15,675,937,005

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

เพมิทุน 24 7,187,280,000 79,393,095 - - - - - - - 7,266,673,095 - 7,266,673,095

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29 - - - 4,733,108 - - - - - 4,733,108 - 4,733,108

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

สว่นของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน)

ทุนทีออกและ การจ่ายโดยใช้ สะสมยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,968,200,000 3,335,183,869 4,733,108 (252,969,789) 21,055,147,188

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 29 - - 26,008,430 - 26,008,430

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (310,711,788) (310,711,788)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,968,200,000 3,335,183,869 30,741,538 (563,681,577) 20,770,443,830

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

เพมิทุน 24 7,187,280,000 79,393,095 - - 7,266,673,095

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 29 - - 4,733,108 - 4,733,108

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (2,374,417,354) (327,019,523) (311,332,753) (263,659,811)

รายการปรบัปรงุขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 985,747,610 675,903,046 1,630,152 351,870

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญและตดัจําหน่ายลูกหนี 93,143,069 2,780,445 - -

ตดัจําหน่ายสนิคา้คงเหลอื 75,208,866 - - -

การปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพอืการลงทุน 87,548,030 - - -

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (368,548) (2,151,095) (6,371) -

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 25 (333,092,728) - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7,690,483 6,587,374 7,337,542 4,316,216

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,953,687 11,089,747 1,608,659 1,335,363

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (96,543,003) - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยแ์ละค่าความนิยม 567,878,297 - - -

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายและจําหน่ายสนิทรพัย์ 13,449,674 13,179,555 1,710,000 -

ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 172,101,637 (20,246,757) - -

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน 75,432,345 38,845,409 11,594,025 10,065,169        

ขาดทุนทเีกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีนเนืองจากการปรบัโครงสรา้งภายใน - - 187,806,220 -

(กําไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,869,713 - (54) -

ดอกเบยีรบั 25 (144,146,856) (119,912,758) (59,782,108) (24,441,662)

ตน้ทุนทางการเงนิ 377,445,393 424,646,986 21,652,993 177,991,246

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน (473,099,685) 703,702,429 (137,781,695) (94,041,609)

การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 152,271,607 (64,542,065) (7,133,964) (111,525)

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 5,829,369 (49,510,722) 21,294,885 (9,196,617)

สนิคา้คงเหลอื 51,538,656 38,528,507 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 58,907,525 (186,272,185) (6,926,100) (14,786,050)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 26,592,258 136,518,850 54,506 (815,654)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (457,967,524) 362,895,992 (54,021,452) 47,859,749

เจา้หนกีจิการทเีกยีวขอ้งกนั (179,344,062) (148,802,187) 14,815,953 (105,240,455)

เจา้หนเีงนิประกนัผลงาน 990,714 40,319,568 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (96,385,816) 107,956,243 (1,191,836) 2,588,775

หนีสนิไม่หมุนเวยีน (64,919) (1,189,873) - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน (910,731,877) 939,604,557 (170,889,703) (173,743,386)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (22,387,071) (3,285,294) - (1,941)

จ่ายดอกเบยี (249,975,082) (460,043,807) (21,286,712) (212,590,722)

จ่ายภาษเีงนิได้ (33,653,433) (93,956,536) (1,340,598) (8,451,341)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (1,216,747,463) 382,318,920 (193,517,013) (394,787,390)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (452,100,000) (916,000,000) (60,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั 505,300,346 822,866,558 60,000,000 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (21,900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - 21,900,000

เงนิสดจ่ายใหเ้งนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30 (318,997,700) - (2,318,200,672) (650,000,000)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 119,229,528 - - -

เงนิสดจ่ายสําหรบัค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัการจําหน่าย

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (46,163,575) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30 - - - 116,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (569,146,566) (3,806,177,250) (1,082,999) (3,777,192)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และ - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 249,882,386 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสทิธกิารเชา่ - (2,753,296) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (2,686,464) (39,569,631) (321,457) (3,861,000)

เงนิสดจ่ายสําหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - (4,999,925) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัย่อย - - 1,981,650,000 -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 15,981,260 9,509,372 26,145,759 38,344,375

เงนิสดรบัจากรายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัร่วม - 31,882,240 - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (498,700,785) (3,900,242,007) (316,809,294) (503,293,817)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 62,000,000 - 162,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (5,357,830,000) - (5,457,830,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 129,605,426 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 572,369,175 4,149,013,715 - 648,375,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (93,644,442) (865,752,485) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (39,762,390) - (940,852) -

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนของบรษิทั - 7,275,497,979 - 7,275,497,979

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 568,567,769 5,262,929,209 (940,852) 2,628,042,979

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (1,146,880,479) 1,745,006,122 (511,267,159) 1,729,961,772

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 47,931,395 (46,303,865) - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 2,492,656,998 3,591,606,082 1,219,695,209 1,730,962,368

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

17



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสําคญั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนืจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 98,649,884 767,245,714 - -

การไดม้าซงึทดีนิ อาคาร และอุปกรณ ์ตามสญัญาเช่า 26,889,772 - - -

การจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

โดยทยีงัไม่ไดร้บัชาํระเงนิ 216,726,457 - - -

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนัจากการลดทุน - - 60,074,200 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

18



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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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 ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบักำรลงทุนและธุรกจิโรงแรมทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนหลกัของ
กลุ่มกจิกำรคอืธุรกจิโรงแรม 
 
จำกกำรระบำดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ทัว่โลก ท ำให้เกิดกำรควบคุมและจ ำกดักำรเดนิทำงโดยรฐับำลประเทศต่ำงๆ 
รวมทัง้ก่อให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงในวถิีกำรด ำเนินชวีติและกจิกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่งท ำใหผ้ลประกอบกำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัจำก
กำรปิดกำรด ำเนินธุรกจิเป็นกำรชัว่ครำวตัง้แต่เดอืนเมษำยนถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำง
ประเทศและมำตรกำรควบคุมโรค ตลอดจนกำรเปลี่ยนพฤตกิรรมของลูกคำ้โดยลดกำรเดนิทำงลงในปัจจุบนั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำร
ยงัคงด ำเนินกำรวำงแผนกำรตลำดดว้ยวธิีต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรดงึดูดและกระตุ้นกำรบรโิภคของลูกคำ้ เช่น กำรลดรำคำหอ้งพกัรวมทัง้
อำหำรและเครื่องดื่ม ผูบ้รหิำรคำดกำรณ์ว่ำประเทศที่กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจอยู่  จะเริม่เปิดรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำตเิข้ำประเทศใน 
ครึง่ปีหลงัของปี พ.ศ. 2564 ซึง่จะผลกัดนัใหผ้ลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรปรบัตวัดขีึน้และกลบัสู่ระดบัปกตไิดใ้นปี พ.ศ. 2565 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้น 
เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัถดัไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ  กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน 

ต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ให้แนวทำงปฏบิตัิส ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ 
ให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลอืกถือปฏิบตัิกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยง (Accounging mismatch) และให้แนว
ปฏิบตัิในรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้
กจิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กิจกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบั 
กำรถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่  
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 5 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้ส ัญญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถือปฏิบัติ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 5 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้  
-    กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
-    กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน   

เบด็เสรจ็อื่น 
-     เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่ง     

ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
-     กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสินทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรพัย์และหนี้สินในงบกำรเงิน 
รวมทัง้ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ  
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกันมีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกัน 
ควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ย
อ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุง
ไดก้ ำหนดใหก้ิจกำรใหข้้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำก
ควำมไม่แน่นอนใดๆ นัน้ 

 
ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  

เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึง
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมณิผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตัิ 

 
4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีกลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี 
ผลบงัคบัใช้  

 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่องสญัญำเช่ำ เกีย่วกบัแนวผ่อนปรนในทำงปฏบิตัิ
กรณีมกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิ้ง (เช่น กำรทดแทนอตัรำ 
THBFIX ด้วยอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผู้เช่ำต้องวดัมูลค่ำหนี้สินตำมสญัญำเช่ำใหม่  
โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยทีเ่ปลี่ยนแปลงไปโดยอนุญำต
ใหถ้อืปฏบิตั ิก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้
 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมณิผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตัิ 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงนิ (TAS 32,  
TFRS 7 และ TFRS 9) และที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ที่น ำมำถือปฏิบตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบัญชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี  TFRS 9 และ  TFRS 16 ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม TAS 32 รำยกำร รำยกำร 1 มกรำคม 
  พ.ศ. 2562 ปรบัปรงุและ ปรบัปรงุและ พ.ศ. 2563  
  ตำมท่ี กำรจดัประเภท กำรจดัประเภท ตำมท่ี 
  รำยงำนไว้เดิม รำยกำรใหม่ รำยกำรใหม่ ปรบัปรงุใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัย ์      
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม      
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 5.1 - 155,766,423 - 155,766,423 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 5.1 155,766,423 (155,766,423) - - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 5.1 481,265,214 - (55,142,085) 426,123,129 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  637,031,637 - (55,142,085) 581,889,552 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 5.2 18,768,597,762 - 2,696,459,264 21,465,057,026 
สทิธกิำรเช่ำ 5.2 1,620,040,373 - (1,620,040,373) - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชี(1) 5.1 36,748,694 749,772 - 37,498,466 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  20,425,386,829 749,772 1,076,418,891 21,502,555,492 
      
รวมรำยกำรสนิทรพัยท์ีป่รบัปรุง  21,062,418,466 749,772 1,021,276,806 22,084,445,044 

 
(1)ผลกระทบรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ (ต่อ) 
 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี  TFRS 9 และ  TFRS 16 ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม TAS 32 รำยกำร รำยกำร 1 มกรำคม 
  พ.ศ. 2562 ปรบัปรงุและ ปรบัปรงุและ พ.ศ. 2563  
  ตำมท่ี กำรจดัประเภท กำรจดัประเภท ตำมท่ี 
  รำยงำนไว้เดิม รำยกำรใหม่ รำยกำรใหม่ ปรบัปรงุใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5.2 338,996,330 - (67,783,677) 271,212,653 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ      
   ภำยในหนึ่งปี 5.2 - - 8,368,427 8,368,427 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  338,996,330 - (59,415,250) 279,581,080 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 5.1 - 4,998,480 - 4,998,480 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 5.2 - - 1,080,692,056 1,080,692,056 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  - 4,998,480 1,080,692,056 1,085,690,536 
      
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  338,996,330 4,998,480 1,021,276,806 1,365,271,616 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5.1 (110,710,785) 72,472 - (110,638,313) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 5.1 (1,155,480,538) - - (1,155,480,538) 

- กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำของเงนิลงทุนเผื่อขำย 5.1 - (72,472) - (72,472) 
- กำรป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงนิสด 5.1 - (4,248,708) - (4,248,708) 

รวมส่วนของเจำ้ของ  (1,266,191,323) (4,248,708) - (1,270,440,031) 
      
รวมรำยกำรหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
   ท่ีปรบัปรงุ  (927,194,993) 749,772 1,021,276,806 94,831,585 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ (ต่อ) 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   TFRS 9 และ    
  ณ วนัท่ี TAS 32 TFRS 16 ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวำคม รำยกำร รำยกำร 1 มกรำคม 
  พ.ศ. 2562 ปรบัปรงุและ ปรบัปรงุและ พ.ศ. 2563  
  ตำมท่ี กำรจดัประเภท กำรจดัประเภท ตำมท่ี 
  รำยงำนไว้เดิม รำยกำรใหม ่ รำยกำรใหม ่ ปรบัปรงุใหม ่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัย ์      
      
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 5.2 3,425,322 - 2,914,784 6,340,106 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  3,425,322 - 2,914,784 6,340,106 
      
รวมรำยกำรสนิทรพัยท์ีป่รบัปรุง  3,425,322 - 2,914,784 6,340,106 
      
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ      
   ภำยในหนึ่งปี 5.2 - - 945,831 945,831 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  - - 945,831 945,831 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 5.2 - - 1,968,953 1,968,953 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  - - 1,968,953 1,968,953 
      
รวมรำยกำรหนี้สนิทีป่รบัปรุง  - - 2,914,784 2,914,784 
      
ส่วนของเจ้ำของ  - - - - 
      
รวมรำยกำรหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
   ท่ีปรบัปรงุ  - - 2,914,784 2,914,784 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสินทรพัย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิใหม่ตำม TFRS 9 ตำมทีไ่ดเ้ปิดเผยผลกระทบที่มตี่อ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ดงันี้ 

 

5.1.1 กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL จ ำนวน 
156 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI)  
 

ก ำไรจำกมูลค่ำยุติธรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 0.07 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้ถูกโอน
จำกก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยงัก ำไรสะสม 
 

5.1.2 รบัรูต้รำสำรอนุพนัธท์ีม่ลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิอนุพนัธ์ทีมู่ลค่ำยุตธิรรมยุติธรรมและก ำไรสะสมต้นปีจ ำนวน 4.25 ล้ำน
บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 26.03 ล้ำนบำท รบัรู้อยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบ
กำรเงนิรวม 
 

5.1.3 กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก กำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม     
 (ตำม TAS 105  ตำมท่ี ตำมท่ี  
 และ TAS อ่ืน ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม ปรบัปรุงใหม่ ผลต่ำง 
 ท่ีเก่ียวข้อง) (ตำม TFRS 9) บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 3,591,606,082 3,591,606,082 - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน      
   (เงนิลงทุนระยะสัน้) มลูค่ำยุตธิรรม FVPL 155,766,423 155,766,423 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 287,832,325 287,832,325 - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 307,655,316 307,655,316 - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 28,181,315 28,181,315 - 
 

หมำยเหตุ : FVPL = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
5.1.3 กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ(ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก กำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม     
 (ตำม TAS 105  ตำมท่ี ตำมท่ี  
 และ TAS อ่ืน ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม ปรบัปรุงใหม่ ผลต่ำง 
 ท่ีเก่ียวข้อง) (ตำม TFRS 9) บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระผกูพนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 36,801,408 36,801,408 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว      
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,501,628,823 1,501,628,823 - 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 27,917,597 27,917,597 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,714,059,830 1,714,059,830 - 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 224,984,949 224,984,949 - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 382,101,159 382,101,159 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วน 1 ปี สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 8,368,427 8,368,427 - 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 242,066,666 242,066,666 - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 5,358,102 5,358,102 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 7,465,419,033 7,465,419,033 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,080,692,056 1,080,692,056  
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไม่ไดบ้นัทกึ FVPL - 4,998,480 4,998,480 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 18,413,165 18,413,165 - 
 
หมำยเหตุ : FVPL = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
5.1.3 กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ(ต่อ) 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม     
 (ตำม TAS 105  ตำมท่ี ตำมท่ี  
 และ TAS อ่ืน ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม ปรบัปรุงใหม่ ผลต่ำง 
 ท่ีเก่ียวข้อง) (ตำม TFRS 9) พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,730,962,368 1,730,962,368 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 111,535 111,535 - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 25,611,388 25,611,388 - 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว      
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 938,965,871 938,965,871 - 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 815,760 815,760 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 74,844,113 74,844,113 - 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 9,013,729 9,013,729 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1 ปี สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,968,953 1,968,953 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 648,551,921 648,551,921 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 945,831 945,831 - 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

5.1.4 กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำม TFRS 9 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรทีก่ล่ำวขำ้งต้นไม่เป็นจ ำนวนเงนิทีม่สีำระส ำคญั 
 

5.1.5 อนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้อนุพนัธ์เป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สินในงบกำรเงนิแต่อย่ำงใด แต่ได้
เปิดเผยสญัญำอนุพนัธแ์ละมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
 
กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรสญัญำอนุพนัธซ์ึ่งปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำรอง 

กำรป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บำท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 4,998,480 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 4,998,480 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
5.1.5 อนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำรอง 

กำรป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 35,617,437 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 35,617,437 
 
ส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
ส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรตำมทีเ่ปิดเผย ประกอบดว้ยเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
 สญัญำแลกเปล่ียน 

อตัรำดอกเบีย้ 
รวมส ำรองกำร 

ป้องกนัควำมเส่ียง 
 บำท บำท 
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   - ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ (4,248,708) (4,248,708) 
บวก: ตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งรอรบัรูท้ ีร่บั 

รูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (30,618,958) (30,618,958) 
หกั: ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 4,592,844 4,592,844 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  (30,274,822) (30,274,822) 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
5.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 
มำถือปฏิบัติดงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของหนี้ สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดด้วยอัตรำกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 6 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ตำมอำยุ
สญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำ 
คำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  2,832,252,802 12,127,680 
หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  

   ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (1,899,845,400) (170,816) 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,371,115) (413,000) 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 

   ตำมวธิเีสน้ตรง  
 

(1,925,612) - 
หกั: สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร/ 

   ส่วนของค่ำบรกิำรทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (16,041,648) (8,715,680) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 175,991,456 86,600 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,089,060,483 2,914,784 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 8,368,427 945,831 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,080,692,056 1,968,953 
รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,089,060,483 2,914,784 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจใน
กำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บรษิทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีทิธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมรบัรู้โดยใช้วธิสี่วนได้เสยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม  ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรร่วมคำ้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ได้มำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ตำมสดัส่วนทีม่สี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงั
กำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุน  
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัหรอืได้จ่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนั
แทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 

 
กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผู้เป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัมีอ ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมี 
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุ น 
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  
เงินลงทุนจะเปลี่ยนเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม
และกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้  
จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 16 และ 17 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
•     มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
•     หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
•     ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจะรบัรู้
ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจ 
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืได้รบัที่รบัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิจะรบัรู้  
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั โดยรบัรูส้ ินทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมด้วย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดับสูงสุดที่ต้องจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวด ในงบกำรเงนิงวดก่อน  
ที่น ำมำแสดงเปรยีบเทียบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบั กลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึ้นหลังจำก  
วนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ให้ไป หนี้สนิที่เกิดขึ้นหรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่  
ถูกน ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร 
จะตดัรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและเป็นสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ของบรษิทัและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิบนัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอื
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอื
ขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมอีำยุไม่เกินสำมเดอืนนับจำกวนัที่ได้มำ และเงนิเบิกเกินบญัชจีะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถงึจ ำนวนเงนิที่ลูกคำ้จะต้องช ำระส ำหรบักำรขำยสนิค้ำและกำรให้บรกิำรตำมปกตธิุรกจิ กลุ่มกิจกำรรบัรูลู้กหนี้
กำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มี
องค์ประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และ จะวดัมูลค่ำ 
ในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 6 
 

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

ตน้ทุนในกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงทีเ่กี่ยวขอ้ง มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะ
ขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำเผื่อ  
กำรลดมลูค่ำส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืทีม่กีำรดอ้ยค่ำและลำ้สมยัเท่ำทีจ่ ำเป็น 

 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของ
กำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ใหม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินออก 
เมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ค) กำรวดัมลูค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นั ้น  ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย FVPL  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกิจกำรถือไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำร รำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนและแสดง  
ในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข 
กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
จ) กำรดอ้ยค่ำ 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำว
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรู ้ลูกหนี้กำรคำ้ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ  
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ผูบ้รหิำรจงึไดใ้ชอ้ตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้ อตัรำ
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต  
จำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  
 
ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงินจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ13 เดอืนก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว ทัง้นี้ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกค้ำ กลุ่ มกิจกำรได้
พจิำรณำว่ำ สภำวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกบัประเทศของกลุ่มกิจกำรเป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด จงึได้ปรบัอตัรำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีไ่ดจ้ำกประสบกำรณ์ในอดตีเพื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มกิจกำรใช้วธิีกำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำ  
จะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญั
หรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมี 
กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสี่ยงของกำรผดิสญัญำ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำ รคำดกำรณ์ในอนำคต 
มำประกอบกับประสบกำรณ์ในอดีต   โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รบัรู้เกิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและ 
กระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
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6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
จ) กำรดอ้ยค่ำ (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
กำรจดัประเภทและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 
หมำยเหตุขอ้ 5.1 
 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คำ้และเงนิลงทุนเผือ่ขำย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถอืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชขีอง
เงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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6.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
อสงัหำรมิทรพัย์ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มไีวใ้ช้งำนโดยบรษิัทภำยในกลุ่มกิจกำรจะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร ได้แก่ ที่ดนิและอำคำรที่ถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์รำยได้จำกค่ำเช่ำระยะยำว 
และรวมถงึอำคำรระหว่ำงก่อสรำ้ง 
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนกำรกู้ยืม  
ที่เกิดขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ของกำรได้มำซึ่งกำรก่อสร้ำงอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยมืจะถูกรวมในขณะทีม่กีำรซื้อหรอืกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพกัทนัทเีมื่อสนิทรพัยน์ัน้
ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืระหว่ำงทีก่ำรด ำเนินกำรพฒันำสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง  
 
หลงัจำกรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกแล้ว อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนบันทกึด้วยมูลค่ำยุติธรรม อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
ที่อยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงบันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมถ้ำหำกสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกอสงัหำริมทรพัย์  
เพื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงนัน้ไม่สำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ แต่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะสำมำรถประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือเมื่อกำรก่อสร้ำงนัน้เสร็จสิ้น อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงนัน้  
ต้องวดัมูลค่ำด้วยวธิีรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจนกระทัง่สำมำรถวดัมูลค่ ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือหรือเมื่อ 
กำรก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิก่อน 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนต้องสะทอ้นถงึรำยไดค้่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนัและขอ้สมมตอิื่นซึง่ผูร้่วมตลำด
น ำมำใชใ้นกำรก ำหนดรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนภำยใตส้ถำนกำรณ์ตลำดปัจจุบนั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำร
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเมื่อกจิกำรจ ำหน่ำยหรอืเลกิใช้อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนนัน้อย่ำงถำวรและคำดว่ำจะไม่ได้รบั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยอกี 
 
กรณีที่กลุ่มกิจกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่มูลค่ำยุติธรรมโดยผู้ซื้อและผูข้ำยไม่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกนั มูลค่ำตำม
บัญชีก่อนขำยจะมีกำรปรบัไปใช้รำคำในกำรท ำรำยกำรและบันทึกผลก ำไรสุทธิจำกกำรปรบัมูลค่ำของอสังหำริมทรพัย์เพื่อ 
กำรลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ำยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่ออสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนได้เปลี่ยนมำเป็นอสงัหำริมทรพัย์ที่มีไว้ใช้งำนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่มกีำรจดัประเภทใหม่จะถือเป็นรำคำทุนในกำรบนัทกึบญัชขีองที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ในเวลำ
ต่อมำ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรใช้งำนของอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยมีหลักฐำนของกำรเริ่มพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย อสงัหำรมิทรพัยจ์ะถูกโอนไปเป็นสนิคำ้คงเหลอืโดยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน
จะถอืเป็นรำคำทุนส ำหรบักำรบนัทกึบญัชขีองสนิคำ้คงเหลอืในเวลำต่อมำ 
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6.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม  (ถ้ำมี) 
ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน  
เมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 ปี ถงึ 47 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร ตำมอำยุสญัญำเช่ำ หรอื 5 ปี ถงึ 50 ปี แลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน 3 ปี ถงึ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี ถงึ 10 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำก 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.10 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ  
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรอืกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์  
ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิด
กระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมนิค่ำ
ควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
 

6.11 สิทธิกำรเช่ำ 
 
สทิธกิำรเช่ำทีไ่ดม้ำแสดงดว้ยรำคำทุน และตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไว ้คอื 15 ปี 
ถงึ 90 ปี 
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6.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจะวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน 
 
สนิทรพัย์ทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั อนัไดแ้ก่ ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกจิโรงแรม และเครื่องหมำยกำรคำ้ ซึ่งจะวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี และจะพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกปี 
 
สนิทรพัย์ที่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั อนัไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งจะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ 
ทีป่ระมำณกำรไว ้3 ปี ถงึ 10 ปี ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

6.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์ที่มีกำรตดัจ ำหน่ำย  
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึ 
จ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้ เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิด  
กำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

6.14 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์
สทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลือกที่จะ 
ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้  
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6.14 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
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6.14 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบันทึกเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิ
โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ
กลุ่มกจิกำรต้องรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงองิ และ
รบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำ
ส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่นๆ ที่ขึน้อยู่กบัดชันี
หรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของ
สญัญำเช่ำ  
 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 

สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้  
 

กำรรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปั จจุบันสุทธิของ
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำ
จะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ทำงกำรเงนิ  
โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.15 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก)  กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน  
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงินนั ้น  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมือ  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข)  กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวัดมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค)  กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงินเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะต้องพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิใหม่
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำง
ในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมลูค่ำ
ของหนี้สินทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.15 หน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่ งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสัญญำนัน้ไดม้กีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอื 
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสินทรพัย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เป็นส่วนหนึ่ง 
ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.16 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำร
ผลิตสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลำในกำรท ำให้พรอ้มใช้หรอืพร้อมขำยไดต้ำมประสงค์) ต้องน ำมำรวม
เป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุน
กำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

6.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบัปีประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง
ไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภำษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
•      กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
•      ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่
เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้
รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
6.18 ผลประโยชน์พนักงำน  

 
กลุ่มกิจกำรได้จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ โดยกลุ่มกิจกำรมีทัง้โครงกำรสมทบเงนิและ
โครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงนิกลุ่มกจิกำรจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทำงกฎหมำย
หรอืภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนทีจ่ะต้องจ่ำยเงนิเพิม่ ถงึแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะจ่ำยใหพ้นักงำนทัง้หมดส ำหรบั  
กำรใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึ่งบรหิำรโดยผูจ้ดักำร
กองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนั
ทีจ่ะจ่ำยเงนิเพิม่อกีเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบไปแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์คอืโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงนิ ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงนิ
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีที่ให้บรกิำร และ
ค่ำตอบแทน 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.18 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัที่
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนหกัด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์โครงกำร ภำระผูกพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภัย
อสิระอย่ำงสม ่ำเสมอ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดย  
กำรคดิลดกระแสเงนิสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิ  
ที่จะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อ
เกษยีณอำยุ  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์
หรอืกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิำนจะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในปีทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
6.19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(สทิธซิื้อหุน้ของพนักงำน) 

 
กลุ่มกจิกำรได้รบับรกิำรจำกพนักงำนเป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มูลค่ำยุติธรรมของสทิธซิื้อ
หุน้ของพนักงำนจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธโิดยสอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของตรำสำรทุน ทัง้นี้ มลูค่ำยุตธิรรม
ของสทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกใหจ้ะถูกก ำหนดโดย 
 
•  เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
•  ผลกระทบของเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้ก ำหนดในเรื่องกำรออมของ

พนักงำนหรอืกำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
•  โดยไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด 

(ตวัอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมทีก่ ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็นพนักงำน
ของกจิกำรในช่วงเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำรจะรวมอยู่ในข้อสมมตฐิำนเกี่ยวกบัจ ำนวนของ  
สทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัที่สิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุ้นที่คำดว่ำจะไดร้บัสทิธิ และจะ
รบัรูผ้ลกระทบของกำรปรบัปรุง (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงั  
ส่วนของเจำ้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหม่เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธจิำกต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้ 
(ส ำหรบัส่วนของมลูค่ำทีต่รำไว)้ และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.20 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีบ่รษิทัสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของ 

 
6.22 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็น 
แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้ของแต่ละภำระ  
ทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรที่มีลักษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ  
โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
โรงแรม 
 
รำยได้จำกกำรเป็นเจ้ำของโรงแรมประกอบด้วย จ ำนวนเงนิที่ได้รบัจำกกำรให้บรกิำรห้องพกั กำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
และบริกำรเสรมิอื่นๆ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรห้องพักจะรบัรู้ตลอดช่วงเวลำที่แขกเข้ำพัก รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม รวมทัง้กำรขำยสนิค้ำจะรบัรู้ ณ จุดขำย โดยกลุ่มกิจกำรมสีทิธใินกำรได้รบัช ำระเงนิทนัททีี่แขกของโรงแรมเข้ำพกั 
และไดร้บับรกิำรและสนิคำ้ 
 
รำยไดอ้ืน่ 
 
รำยไดอ้ื่นบนัทกึตำมเกณฑค์งคำ้ง 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

50 

 
6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.23 อนุพนัธแ์ละกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 

ก) อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรู้รำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรู้เริม่แรกด้วย
มลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธ์นัน้ 
 

ข) กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เข้ำท ำสัญญำและวัดมูลค่ำต่อมำ  
ในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธ์เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกันควำมเสี่ยงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รำยกำรสินทรพัย์หรือหนี้สินที่รบัรู้ หรือ  
2) รำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) หรอื 
 
ณ วนัที่เริม่ต้นควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกิจกำรจะจดัท ำเอกสำร 1) ที่ระบุถึงควำมสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของ
เครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
2) เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรทีม่คีวำมเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกนัควำมเสีย่งทัง้จ ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีน
ตำมวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ที่อยู่ในควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงและกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของ
ส ำรองกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในส่วนของเจำ้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7 
 
ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมมปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ณ วนัเริม่ต้นของควำมสมัพนัธ์ป้องกนัควำมเสีย่ง
และตลอดระยะเวลำที่เหลอือยู่ เพื่อพจิำรณำถึงควำมคงอยู่ในควำมสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจของรำยกำรที่มกีำรป้องกนั
ควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งของรำยกำรซื้อทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
เมื่อขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมคีวำมสอดคล้องเขำ้คู่กนั 
และท ำกำรประเมนิเชงิคุณภำพถงึควำมมปีระสิทธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว ในกรณีทีม่คีวำมเปลีย่นแปลง
ในสถำนกำรณ์ทีก่ระทบต่อขอ้ก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง ซึ่งท ำใหข้อ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของเครื่องมอื
ป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงไม่มีควำมสอดคล้องเข้ำคู่กนัอีกต่อไป กลุ่ มกิจกำรจะใช้วิธ ี
กำรอนุพนัธเ์สมอืน (Hypothetical derivative) ในกำรพจิำรณำควำมมปีระสทิธผิล 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.23 อนุพนัธแ์ละกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียง (ต่อ) 

 
ข) กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง (ต่อ) 

 
ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง (ต่อ) 
 
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซื้อที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ ควำมไม่มปีระสทิธิผลอำจเกิดจำกระยะเวลำ  
กำรเกดิของรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ ทีค่ลำดเคลื่อนไปจำกทีค่ำดกำรณ์ไว ้ หรอือำจเกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติของคู่สญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยซึ่งมขีอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัคล้ำยคลงึกบัขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของรำยกำร
ทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง เช่น อตัรำอ้ำงองิ วนัที่ก ำหนดอตัรำใหม่ วนัทีถ่ึงก ำหนดช ำระ วนัสิ้นสุดสญัญำ และจ ำนวน
เงนิทีก่ ำหนดไว ้เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิกู้ยมืทัง้หมด ดงันัน้รำยกำรทีม่กีำรป้องกนั
ควำมเสีย่งจงึไดก้ ำหนดเป็นสดัส่วนของรำยกำรเงนิกู้ยมืคงคำ้ง เทยีบกบัจ ำนวนเงนิทีก่ ำหนดไวข้องสญัญำแลกเปลี่ยน
อตัรำดอกเบี้ย และเนื่องจำกขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
ควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กนัตลอดปี จงึสรุปไดว่้ำรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวมคีวำมสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิ 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมไม่มปีระสทิธผิลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย โดยใช้หลกักำรเดยีวกบักำรพจิำรณำ
ควำมไม่มปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่งของรำยกำรซื้อทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันี้ 
•  มลูค่ำเครดติของคู่สญัญำของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ 
•  ควำมต่ำงในขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้และเงนิกู้ยมื 
 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส่วนที่มปีระสทิธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ซึ่งก ำหนดและเข้ำเงื่อนไขของ  
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในรำยกำร ส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด  ในส่วนของ
เจ้ำของ ส ำหรบัก ำไรหรอืขำดทุนที่เกี่ยวข้องกบัส่วนที่ไม่มปีระสทิธิผลจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนทนัทซีึ่งแสดงไว้ใน
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกิจกำรใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย ในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงของรำยกำรที่คำดกำรณ์ (Forecast transaction) 
ส ำหรบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นรำยกำร ส ำรองกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด ในส่วนของเจำ้ของ  
 
กลุ่มกจิกำรจะโอนจ ำนวนทีร่บัรูส้ะสมในส่วนของเจำ้ของดงักล่ำวมำยงัก ำไรหรอืขำดทุนในรอบระยะเวลำเดยีวกบัทีร่บัรู้
รำยกำรทีป้่องกนัควำมเสีย่งในก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย
ที่ใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบี้ยผนัแปรในเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร จะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนใน
รำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงนิ ณ ช่วงเวลำเดยีวกบัทีก่จิกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของเงนิกู้ยมืนัน้ 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกติจำกอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มกจิกำรใช้เครื่องมอืทำงกำรเงนิเพื่อลดควำมไม่แน่นอน
ของกระแสเงนิสดในอนำคตทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ และเพื่อช่วยในกำรบรหิำรสภำพคล่องของเงนิสด 
 
ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิและผลกระทบทีอ่ำจมตี่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต มดีงันี้ 
 

ควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเกิดจำก กำรวดัมูลค่ำ บริหำรควำมเส่ียงโดย 
    

ควำมเสีย่งจำกตลำด  
 - อตัรำแลกเปลีย่น 

รำยกำรทำงกำรคำ้ในอนำคต 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ 
   ไม่ไดเ้ป็นรำยกำรทีเ่ป็นเงนิบำท 

ประมำณกำรกระแสเงนิสด 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 

วธิกีำรป้องกนัควำมเสีย่งโดยทัว่ไป  
   (General Hedge) 
 

    

ควำมเสีย่งจำกตลำด  
 - อตัรำดอกเบีย้ 

เงนิกูย้มืระยะยำวดว้ยอตัรำดอกเบีย้ 
   ผนัแปร 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

    

ควำมเสีย่งดำ้นกำร 
   ใหส้นิเชื่อ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด, 
   ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น, อนุพนัธ,์ 
    เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้, เงนิใหกู้ย้มื 
    แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

กำรวเิครำะหอ์ำยุ 
ขอ้มลูกำรจดัล ำดบัดำ้นเครดติ 

มคีวำมหลำกหลำยของธนำคำรคู่สญัญำ,  
   กำรจ ำกดัวงเงนิ, และกำรขอจดหมำยค ้ำประกนั 
   กำรก ำหนดนโยบำยในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 

    

ควำมเสีย่งดำ้น 
   สภำพคล่อง 

เงนิกูย้มืและหนี้สนิอื่นๆ กำรประมำณกระแสเงนิสด 
   หมุนเวยีน 

กำรจัดให้มีวงเงนิด้ำนสินเชื่อและกำรกู้ยืมที่
สำมำรถเปิดใชไ้ด ้

 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัิ
นโยบำยทีเ่กี่ยวขอ้งต่ำงๆ ซึง่แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ และบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ โดย
จะท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหลักกำรในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงในภำพรวม รวมถึงก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน กำรบรหิำร
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้
กำรลงทุนในกรณีทีม่สีภำพคล่องส่วนเกนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะถอืปฏบิตัติำมกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถท ำตำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพื่อลด
ผลกระทบของควำมไม่สอดคล้องกันของหลักกำรรับรู้รำยกำรของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถูกป้องกัน 
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มกิจกำรแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยคงที่ส ำหรบัรำยกำรป้องกัน  
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกู้ยมืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกิจกำรมีสกุลเงนิหลกัเป็นสกุลเงนิบำท ในขณะที่ธุรกรรมกำรซื้อขำยและกำรกู้ยมืมีสกุลเงนิที่หลำกหลำย  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินยูโร สกุลเงินเหรยีญสิงคโปร์ และสกุลเงนิเหรียญสหรฐั กลุ่มกิจกำรใช้วธิีกำรป้องกัน   
ควำมเสีย่งโดยทัว่ไป (General Hedge) ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
ควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงนิบำท 
ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 เหรียญ  เหรียญ เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ 
 สหรฐั ยูโร ออสเตรเลีย สิงคโปร ์ สหรฐั ยูโร ออสเตรเลีย สิงคโปร ์
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ 94,682,663 413,444,608 - - 94,973,132 379,228,230 - - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ 
 สหรฐั ยูโร สิงคโปร ์ สหรฐั ยูโร สิงคโปร ์
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 95,382,104 5,901,651 - 9,049,716 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 637,383,361 240,416,93 - 639,715,871 - - 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
ดงัทีแ่สดงในตำรำงขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิบำท
เงนิเหรยีญสหรฐั และเงนิยูโร ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นส่วนใหญ่
มำจำกสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั และเงนิยโูร 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.42 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.02)* 2,307,778 1,925,397 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
   - ลดลงรอ้ยละ 2.42 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.02)* (2,307,778) (1,925,397) 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อยโูร   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.99 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.98)* 12,361,090 11,319,817 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อยโูร   
   - ลดลงรอ้ยละ 2.99 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.98)* (12,361,090) (11,319,817) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.42 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.02)* 13,098,442 12,712,553 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
   - ลดลงรอ้ยละ 2.42 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 2.02)* (13,098,442) (12,712,553) 
 
* โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีอัตรำดอกเบี้ยผันแปร  
ซึ่งยงัผลให้กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสด โดยปกติกำรที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำกู้ยืมระยะยำว 
ทีอ่ตัรำดอกเบี้ยผนัแปรและท ำสญัญำแลกเปลี่ยนมำเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่นัน้จะได้อตัรำดอกเบี้ยที่ต ่ำกว่ำกำรที่
กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำกู้ยมืด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยตรง ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืของ 
กลุ่มกจิกำรทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบำท สกุลเงนิยโูร สกุลเงนิฟิจ ิและสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 
 
เงินกู้ยืมและลูกหนี้ได้แสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ทัง้นี้  ตำมสัญญำเงินกู้จะมีกำรปรับรำคำใหม่ตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ (ดงัตำรำงด้ำนล่ำง) จงึส่งผลให้กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบีย้ในตลำด 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและกำรปรบัรำคำใหม่ของเงินกู้ยืม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 

บำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ บำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 8,353,387,993 100 7,847,520,192 100 
 8,353,387,993 100 7,847,520,192 100 

 
 งบเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 

บำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ บำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 649,096,066 100 648,551,921 100 
 649,096,066 100 648,551,921 100 
 
รอ้ยละของเงนิกู้ยมืแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกู้ยมืทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงนิกูย้มืทัง้หมด กำรวเิครำะห์
ตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7.1.3 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรใชเ้พือ่บรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยโดยครอบคลุมรอ้ยละ 18 (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 18) ของเงนิต้น
ของเงนิกู้ยมืทีอ่ตัรำดอกเบี้ยผนัแปร โดยอตัรำดอกเบี้ยคงที่ตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยมอีตัรำรอ้ยละ 4.54 
(พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 4.54) 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยจะมกีำรช ำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้ำงรบัหรอืคำ้งจ่ำยทุก 90 วนั ทัง้นี้ วนัที่ถึง
ก ำหนดช ำระตำมสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระของดอกเบีย้เงนิกู้ 
 
ผลกระทบจำกกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 
ผลกระทบจำกเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย  
มลูค่ำตำมบญัช ี(หนี้สนิ) 35,617,437 
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ 50 ลำ้นเหรยีญสหรฐั  
วนัครบก ำหนด 30 มถิุนำยน พ.ศ.2565 
ค่ำอตัรำป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง  
   ทีค่งเหลอือยู่ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 30,618,957 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำของรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่ง  
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมปีระสทิธผิลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง (30,618,957) 
อตัรำดอกเบีย้ทีป้่องกนัควำมเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักส ำหรบัปี รอ้ยละ 4.54 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิสดและเงนิฝำก
ธนำคำรและค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยจำกเงนิกู้ยมื ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่น  
ในส่วนของเจ้ำของจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของกำรป้องกัน 
ควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสดของเงนิกูย้มื 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* (16,511,802) (13,852,830) (5,684,971) - 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* 16,511,802  13,852,830  5,684,971 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะ 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* (1,625,000) (812,500) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* 1,625,000  812,500  
 
* โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 
ก) การบริหารความเสีย่ง 

 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบัน
กำรเงิน กลุ่มกิจกำรเลือกท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในวงเงนิสินเชื่อที่ได้รบั 
กำรอนุมตัแิลว้เท่ำนัน้  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เป็นอสิระ  
ในกรณีที่ไม่มกีำรจดัอนัดบัไว้กลุ่มกิจกำรจะประเมนิควำมเสี่ยงจำกคุณภำพเครดติของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำก
ฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบ
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
กำรขำยให้กับลูกค้ำรำยย่อยจะช ำระด้วยเงนิสดหรอืบัตรเครดิตเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต กลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย 
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต ่ำ กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำ  
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่  
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต (ต่อ) 

 
ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุน  
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้ 
• เงนิใหกู้ย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทพิจำรณำว่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  มีควำมเสี่ยง 
ดำ้นเครดติต ่ำ ดงันัน้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่รบัรู้ในระหว่ำงปีจงึจ ำกดัอยู่ที่ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ภำยใน 12 เดอืน “ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติต ่ำ” ส ำหรบัตรำสำรหนี้ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดนัน้พจิำรณำจำก
อนัดบัด้ำนเครดติที่อยู่ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) จำกหน่วยงำนจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ
อย่ำงน้อยหนึ่งหน่วยงำน ตรำสำรอื่นๆ จะพจิำรณำว่ำมคีวำมเสี่ยงดำ้นเครดติต ่ำเมื่อมคีวำมเสีย่งจำกกำรผดินัด
ช ำระอยู่ในระดบัต ่ำ และผูอ้อกตรำสำรมคีวำมสำมำรถทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แรงทีจ่ะปฏบิตัติำมภำระผกูพนัตำมสญัญำได ้
 
ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นซึ่งค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำทัง้หมด ในกำร
พิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ทัง้นี้  เน่ืองจำกสนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำนัน้เป็นงำนที่
ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะควำมเสีย่งใกล้เคยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิำรจงึ
ไดใ้ชอ้ตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำรบัรู้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำมีกำร  
ผลขำดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ เป็นต้น ดงันัน้ จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยั
จะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

60 

 
7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต (ต่อ) 

 
ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
นัยส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนั
เมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมเีงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 2,466 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,584 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลักษณะของ 
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บรหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกิจกำรยงัได้  
ท ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ทีม่สีภำพคล่องสงูและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 
ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทำงกำรเงินที่จัดประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสัญญำ  
ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงินตำมสญัญำที่ไม่ได้มีกำรคิดลด ทัง้นี้  ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ  
12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดง
ภำยใต้สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
ณ ปัจจุบนั 

บำท 
ภำยใน 1 ปี 

บำท 
1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 129,605,426 - - 129,605,426 129,605,426 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 587,284,843 - - 587,284,843 587,284,843 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 93,405,714 304,210,357 2,578,315,350 2,975,931,421 1,133,641,427 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 2,631,328,815 3,428,270,236 2,303,800,712 8,363,399,763 8,353,387,993 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์    3,441,624,798  3,732,480,593  4,882,116,062  12,056,221,453  10,203,919,689  
       
สญัญำอนุพนัธ์       
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 
   - ป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสด 

 
    

 

กระแสเงนิสดจ่ำย สุทธ ิ - 23,276,800 11,542,742 - 34,819,542 35,617,437 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - 23,276,800 11,542,742 - 34,819,542 35,617,437 
       
รวม - 3,464,901,598 3,744,023,335 4,882,116,062 12,091,040,995 10,203,919,689 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 1,714,059,830 - - 1,714,059,830 1,714,059,830 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 384,545,307 5,076,190,899 2,394,860,760 7,855,596,966 7,847,520,192 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ - 2,098,605,137 5,076,190,899 2,394,860,760 9,569,656,796 9,561,580,022 
       
รวม - 2,098,605,137 5,076,190,899 2,394,860,760 9,569,656,796 9,561,580,022 

 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

62 

 
7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
ณ ปัจจุบนั 

นบำท 
ภำยใน 1 ปี 

บำท 
1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 20,552,065 - - 20,552,065 20,552,065 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 1,139,548 1,007,200 - 2,144,748 2,067,302 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 325,020,000 324,980,000 - 650,000,000 649,096,066 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ - 346,709,613 325,987,200 - 672,696,813 671,715,433 
       
รวม - 346,709,613 325,987,200 - 672,696,813 671,715,433 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 74,844,113 - - 74,844,113 74,844,113 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - - 650,000,000 - 650,000,000 648,551,921 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ - 74,844,113 650,000,000 - 724,844,113 723,396,034 
       
รวม - 74,844,113 650,000,000 - 724,844,113 723,396,034 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีแ่สดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำนี้ แสดงดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีก่ ำหนดตำมสญัญำ
ดว้ยอตัรำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 
ในกำรที่จะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัย์เพื่อลดภำระหนี้สนิ เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สินสุทธิหำรส่วนของ
เจำ้ของ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรยงัคงเดิม คือกำรรกัษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในช่วงร้อยละ 20  
ถงึ 40 และรกัษำอนัดบัเครดติทีร่ะดบัด ี



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม  

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี/ 

มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 93,931,001 - - 93,931,001 

 93,931,001 - - 93,931,001 
     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 2,492,656,998 2,492,656,998 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - 52,299,091 52,299,091 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 459,390,818 459,390,818 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - - 12,036,418 12,036,418 
เงนิฝำกธนำคำรที่มภีำระผกูพนั - - 26,834,040 26,834,040 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - - 1,862,713,313 1,862,713,313 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั สุทธิ - - 218,778,673 218,778,673 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - 31,488,873 31,488,873 
 - - 5,156,198,224 5,156,198,224 
     

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 35,617,437 - 35,617,437 

 - 35,617,437 - 35,617,437 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 129,605,426 129,605,426 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 587,284,843 587,284,843 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 47,125,589 47,125,589 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 2,628,923,371 2,628,923,371 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 25,980,602 25,980,602 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน - - 243,057,380 243,057,380 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น - - 403,901 403,901 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ - - 5,724,464,622 5,724,464,622 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 1,107,660,825 1,107,660,825 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 74,153,329 74,153,329 
 - - 10,568,659,888 10,568,659,888 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถึงกรณีทีมู่ลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชี  
(ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี/ 

มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 155,766,423 - - 155,766,423 
 155,766,423 - - 155,766,423 
     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย มูลค่ำยุตธิรรม     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 3,591,606,082 3,591,606,082 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - 287,832,325 287,832,325 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 307,655,316 307,655,316 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - - 28,181,315 28,181,315 
เงนิฝำกธนำคำรที่มภีำระผกูพนั - - 36,801,408 36,801,408 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - - 1,501,628,823 1,501,628,823 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - 27,917,597 27,917,597 
 - - 5,781,622,866 5,781,622,866 
     

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 4,998,479 - 4,998,479 
 - 4,998,479 - 4,998,479 
     

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 1,714,059,830 1,714,059,830 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 224,984,949 224,984,949 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 382,101,159 382,101,159 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 8,368,427 8,368,427 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน - - 242,066,666 242,066,666 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น - - 5,358,102 5,358,102 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ - - 7,465,419,033 7,465,419,033 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 1,080,692,056 1,080,692,056 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - 18,413,165 18,413,165 
 - - 11,141,463,387 11,141,463,387 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี/ 

มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 6,425 - - 6,425 

 6,425 - - 6,425 
     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 1,219,695,209 1,219,695,209 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - 84,647 84,647 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 127,808,945 127,808,945 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - - 42,900 42,900 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - - 3,252,692,162 3,252,692,162 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - 815,760 815,760 

 - - 4,601,139,623 4,601,139,623 
     
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 20,552,065 20,552,065 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 29,175,008 29,175,008 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 324,477,342 324,477,342 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ - - 982,217 982,217 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ - - 324,618,724 324,618,724 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 1,085,085 1,085,085 
 - - 700,890,441 700,890,441 
 
 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถึงกรณีทีมู่ลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชี  
(ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี/ 

มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 1,730,962,368 1,730,962,368 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - 111,535 111,535 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 25,611,388 25,611,388 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - - 938,965,871 938,965,871 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - 815,760 815,760 
 - - 2,696,466,922 2,696,466,922 
     
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรม     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 74,844,113 74,844,113 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 9,013,729 9,013,729 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ - - 648,551,921 648,551,921 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 1,968,953 1,968,953 
 - - 734,378,716 734,378,716 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 93,931,001 155,766,423 - - 93,931,001 155,766,423 93,931,001 155,766,423 
รวมสินทรพัย ์ 93,931,001 155,766,423 - - 93,931,001 155,766,423 93,931,001 155,766,423  

        
หน้ีสิน         
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 35,617,437 - 35,617,437 - 35,617,437 - 
รวมหน้ีสิน - - 35,617,437 - 35,617,437 - 35,617,437 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
สินทรพัย ์       
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 6,425 - 6,425 - 6,425 - 
รวมสินทรพัย ์ 6,425 - 6,425 - 6,425 - 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม/มูลค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัย ์     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 804,683,432 568,080,273 804,683,432 568,080,273 
รวมสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์ำง     
   กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 804,683,432 568,080,273 804,683,432 568,080,273 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 

มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
 หรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้  
 อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงัเกตได้  
 ในตลำด 

 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ ขอ้ 6.7 
และหมำยเหตุขอ้ 6.15 
 

ในระหว่ำงปีไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ขัน้ตอนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรม 
 

กำรประชุมระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะท ำงำนเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเกี่ยวกับ
กระบวนกำรประเมนิและผลลพัธ์จะจดัขึน้อย่ำงน้อยทุกไตรมำส 
 

ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมที ่3 ทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 13 
 

9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 

กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณนี้ใช้ประมำณกำร
กระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 20 อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำว
สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้
ด ำเนินงำนอยู่ 
 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยมูลค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
คดิลดจำกรำยไดค้่ำเช่ำของสนิทรพัย์ให้เช่ำในปัจจุบนัและข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัรำยไดค้่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดปัจจุบนั 
มูลค่ำยุติธรรมยงัสะท้อนถึงกระแสเงนิสดจ่ำยที่คำดว่ำจะเกดิขึน้อนัเนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำคดิลดสะท้อนสภำวะตลำดปัจจุบนั
เพื่อประมำณมลูค่ำของเงนิตำมเวลำ (Time value of money) หมำยเหตุขอ้ 18 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่งประกอบไปด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร  และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกำรเงนิได้
พจิำรณำผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมเขตภูมศิำสตร์จ ำนวน 3 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไร  
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 329,746,209 1,234,253,303 554,649,702 2,118,649,214 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (823,503) (273,402) (73,972,192) (75,069,097) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 328,922,706 1,233,979,901 480,677,510 2,043,580,117 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 328,922,706 1,233,979,901 449,972,265 2,012,874,872 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) - - 30,705,245 30,705,245 
รวมรำยได ้ 328,922,706 1,233,979,901 480,677,510 2,043,580,117 
     
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได ้ (237,393,671) (1,974,537,487) (162,486,196) (2,374,417,354) 
ภำษเีงนิได ้    3,747,670 
ขำดทุนส ำหรบัปี    (2,370,669,684) 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมและกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน  

 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 995,144,508 2,443,880,130 656,787,918 4,095,812,556 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (145,894) - (57,522,062) (57,667,956) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 994,998,614 2,443,880,130 599,265,856 4,038,144,600 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 994,998,614 2,443,880,130 537,856,348 3,976,735,092 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) - - 61,409,508 61,409,508 
รวมรำยได ้ 994,998,614 2,443,880,130 599,265,856 4,038,144,600 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 147,495,145 89,882,134 (564,396,802) (327,019,523) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (139,834,862) 
ขำดทุนส ำหรบัปี    (466,854,385) 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูบำงรำยกำรทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัสนิทรพัยข์องขอ้มลูตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 5,605,130,785 20,007,426,094 23,798,971,932 49,411,528,811 
สนิทรพัย์ระหว่ำงส่วนงำน (2,050,243,507) (47,809,647) (20,196,207,174) (22,294,260,328) 
รวม 3,554,887,278 19,959,616,447 3,602,764,758 27,117,268,483 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมและกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 5,853,050,549 11,232,148,550 34,183,091,917 51,268,291,016 
สนิทรพัย์ระหว่ำงส่วนงำน (2,043,363,114) (45,243,059) (20,018,040,868) (22,106,647,041) 
รวม 3,809,687,435 11,186,905,491 14,165,051,049 29,161,643,975 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรม 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads ซึ่งเริม่ด ำเนินธุรกจิวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

และธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชตี่อกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำน 
 
สนิทรพัยข์องส่วนงำนเพิม่ขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชขีำ้งตน้ ดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรพัยข์อง 

ส่วนงำนตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

สินทรพัยข์อง 
ส่วนงำนตำมท่ี
ปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
ธุรกจิโรงแรมในประเทศ 3,809,687,435 15,273,507 3,824,960,942 
ธุรกจิโรงแรมต่ำงประเทศ* 11,186,905,491 368,627,591 11,555,533,082 
ธุรกจิอื่น** 14,165,051,049 638,125,480 14,803,176,529 
รวม 29,161,643,975 1,022,026,578 30,183,670,553 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโรงแรมและกลุ่มโรงแรมโครงกำร Crossroads 
** หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 

11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสด 26,173,490 7,361,879 25,000 25,000 
เงนิฝำกธนำคำร 2,466,483,508 3,584,244,203 1,219,670,209 1,730,937,368 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,492,656,998 3,591,606,082 1,219,695,209 1,730,962,368 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.50 ต่อปี) 
 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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12 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
12.1 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 119,999,024 250,019,024 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
      (พ.ศ. 2562 ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู     
     ตำม TAS 101) (82,499,248) (2,889,052) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 37,499,776 247,129,972 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั 84,316 335,719 84,188 - 
ลูกหนี้อื่น 14,714,999 40,366,634 459 111,535 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 52,299,091 287,832,325 84,647 111,535 

 
12.2 กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
(ตำม TAS 101) 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

      
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลูกหนี้กำรคำ้ 214,154,034 20,610,753 15,254,237 - 250,019,024 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - - (2,889,052) - (2,889,052) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     

 

มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลูกหนี้กำรคำ้ 42,489,963 4,172,634 69,094,125 4,242,302 119,999,024 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (5,231,590) (3,373,631) (69,774,354) (4,119,673) (82,499,248) 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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12 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ (ต่อ) 

 

12.2 กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 2,889,052 209,094 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 เกดิขึน้    
   (พ.ศ. 2562 ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญค ำนวณตำมตำม TAS 101) 2,889,052 209,094 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปีเกดิขึน้   
   (พ.ศ. 2562 ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตำม TAS 101) 93,143,069 2,679,958 
ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ในระหว่ำงปีเน่ืองจำกไม่สำมำรถเกบ็เงนิได้ (3,400,028) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (10,132,845) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 ตำม TAS 101) 82,499,248 2,889,052 

 

13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 8  
 

13.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (พ.ศ. 2562 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย) 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 

• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
• กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส่วนทีห่มุนเวยีน เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ทีห่มุนเวยีน มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีูลค่ำ
ใกล้เคยีงกับมูลค่ำยุติธรรม ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส่วนที่ไม่หมุนเวยีน มูลค่ำยุติธรรมไม่ได้มีควำมแตกต่ำงไป
อย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมลูค่ำตำมบญัช ี 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับรำคำ 
ตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบอัตรำคิดลดไม่มสีำระส ำคญัซึ่งค ำนวณมำจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดด้วยอตัรำกู้ยืม
ปัจจุบัน ซึ่งจดัเป็นข้อมูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรมเนื่องจำกมีข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้คอืควำมเสี่ยง 
ดำ้นเครดติของคู่สญัญำ 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
13.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (ต่อ) 
 

ค) ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผื่อผลขำดทุนและควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อของกลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7 
 

13.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 
 
กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัตรำสำรหนี้ที่ไม่เขำ้เงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และดว้ย FVOCI เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562 มลูค่ำยุตธิรรม/รำคำทุนตำม TAS 105) 
 

14 สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อำหำรและเครื่องดื่ม 41,089,140 59,261,474 - - 
วสัดุทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 114,357,478 205,766,755 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 20,315,124 37,481,035 - - 
สนิคำ้คงเหลอื 175,761,742 302,509,264 - - 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิคำ้คงเหลอืเป็นต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 286 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 486 ลำ้นบำท) 



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

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนด 38,824,249 6,907,938 1,222,123 1,006,270 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 104,853,855 122,891,899 2,409,699 1,862,137 
เงนิมดัจ ำ 4,099,340 15,408,207 42,900 - 
สทิธกิำรเช่ำ - 49,737,559 - - 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 214,631 195,587 - - 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 1,784,141 4,702,434 - - 
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 212,048,898 267,610,406 25,982,187 19,889,035 
อื่นๆ 2,536,631 13,811,184 - - 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 364,361,745 481,265,214 29,656,909 22,757,442 
 

16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 12,716,320 20,863,794 - - 
กำรร่วมคำ้ 79,257,188 236,291,766 - - 

 91,973,508 257,155,560 - - 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

78 

 
16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

บริษทัร่วม 
 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สถำนท่ีประกอบ สดัส่วนของส่วนได้เสีย ตำมวิธีส่วนได้เสีย ตำมวิธีรำคำทุน 
  ธรุกิจ/ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
         

บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรสนับสนุน 
ธุรกจิโรงแรม ไทย 27 27 12,716,320 20,863,794 - - 

     12,716,320 20,863,794 - - 
 

กำรร่วมค้ำ 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สถำนท่ีประกอบ สดัส่วนของส่วนได้เสีย ตำมวิธีส่วนได้เสีย ตำมวิธีรำคำทุน 
  ธรุกิจ/ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ ลกัษณะธรุกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
         

FS JV CO LIMITED ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ สหรำชอำณำจกัร 50 50 - 160,980,860 - - 
FS JV LICENSE LIMITED ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ สหรำชอำณำจกัร 50 50 59,247,824 75,310,876 - - 
SHR Offshore Holding Co., Ltd. 
   (เดมิชื่อ SW Development  
   Holding Co., Ltd. และ Prime  
   location Management 4 Ltd.) 

ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ สำธำรณรฐัเซเชลส ์ - 50 - 30 - - 

Prime location Management 3 Ltd. ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ สำธำรณรฐัเซเชลส ์ 50 - 20,009,364 - - - 
     79,257,188 236,291,766 - - 

 

บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ำกดั และไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยหุน้ในตลำด 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
Prime Locations Management 3 Ltd. 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ได้ท ำกำรโอนหุ้นสำมัญในสัดส่วนร้อยละ 50  
ของ Prime Locations Management 3 Ltd. (PLM3) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SHC) ให้แก่ Wai Eco World Developer Pte. Ltd.  
ตำมสญัญำร่วมทุน ซึ่งท ำให้ SHC และ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ถือหุ้นใน PLM3 ในสดัส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 
ตำมล ำดบั โดย SHC ไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดจ ำนวน 16.2 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยจ ำนวน 10.7 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืจ ำนวน 333.1 ล้ำนบำท ในก ำไรหรอืขำดทุน ต่อมำ Dream Islands Development 2 Private 
Limited (DID2) ได้ท ำสญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรใช้ที่ดนิบนเกำะมลัดฟีส์แก่ Dream Islands Development 3 Private Limited (DID3) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PLM3 และรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรใช้ จ ำนวน 3.1 ล้ำนเหรียญสหรฐั หรือจ ำนวน 96.54 ล้ำนบำท  
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
SHR Offshore Holding Co., Ltd. 
 
เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ได้ท ำกำรโอนหุ้น 1 หุ้น ใน SHR Offshore Holding Co., Ltd. 
(SHOH) ให ้S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. ท ำให ้SHOH เปลี่ยนสถำนะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร โดยม ีS Hotels and 
Resorts (SC) Co., Ltd. เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่เป็นขอ้ผูกมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำ
ตำมส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 95.3 ลำ้นปอนด)์ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรร่วมค้ำท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED 
Prime location 

Management 3 Ltd. รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรพัยห์มุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 68,455,822 311,798,192 39,897,964 42,965,951 40,788,374 149,142,160 354,764,143 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 254,360,932 364,087,299 22,283,899 33,659,693 185,519 276,830,350 397,746,922 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 322,816,754 675,885,491 62,181,863 76,625,644 40,973,893 425,972,510 752,510,065 
        
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน        
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 6,668,242,664 6,653,747,496 436,171,638 435,714,254 499,223,737 7,603,638,039 7,089,461,750 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 6,668,242,664 6,653,747,496 436,171,638 435,714,254 499,223,737 7,603,638,039 7,089,461,750 



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

 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรร่วมค้ำท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ (ต่อ) 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED 
Prime location  

Management 3 Ltd. รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

หน้ีสินหมุนเวียน        
เจำ้หนี้กำรคำ้และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (5,565,978,119) (5,321,802,734) (88,962,958) (75,849,098) (31,891,817) (5,686,832,894) (5,397,651,832) 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ - - - - - - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนรวม (5,565,978,119) (5,321,802,734) (88,962,958) (75,849,098) (31,891,817) (5,686,832,894) (5,397,651,832) 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
หนี้สนิทำงกำรเงนิ (1,789,367,781) (1,481,867,959) - (285,869,032) (60,074,200) (1,849,441,981) (1,767,736,991) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (303,401,419) (232,361,354) (290,894,895) - (218,778,673) (813,074,987) (232,361,354) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม (2,092,769,200) (1,714,229,313) (290,894,895) (285,869,032) (278,852,873) (2,662,516,968) (2,000,098,345) 
        
สินทรพัยสุ์ทธิ (667,687,901) 293,600,940 118,495,648 150,621,768 229,452,940 (319,739,313) 444,222,708 

 



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

 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินกำรเงินโดยสรปุส ำหรบักำรร่วมค้ำท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED 
Prime location  

Management 3 Ltd. รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

รำยได ้ 1,247,570,546 3,334,021,448 96,551,899 207,720,208 253,841 1,344,376,286 3,541,741,656 
ตน้ทุนขำย (707,105,047) (1,515,900,348) (60,703,393) (109,150,358) - (767,808,440) (1,625,050,706) 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน (1,193,473,029) (1,462,795,194) (58,707,587) (74,672,217) (9,541,173) (1,261,721,789) (1,537,467,411) 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (285,140,950) (275,131,242) (9,342,911) (11,684,172) (10,504,163) (304,988,024) (286,815,414) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (938,148,480) 80,194,664 (32,201,992) 12,213,461 (19,791,495) (990,141,967) 92,408,125 
ภำษเีงนิได ้ (7,705,812) (48,587,084) - - - (7,705,812) (48,587,084) 
ก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (945,854,292) 31,607,580 (32,201,992) 12,213,461 (19,791,495) (997,847,779) 43,821,041 
        
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น (15,434,548) (7,826,918) 75,872 (5,880,542) 16,774,380 1,415,704 (13,707,460) 
        
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม (961,288,840) 23,780,662 (32,126,120) 6,332,919 (3,017,114) (996,432,075) 30,113,581 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

 FS JV CO LIMITED FS JV LICENSE LIMITED 
Prime location  

Management 3 Ltd. รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัต้นปี 293,600,939 269,820,277 150,621,768 144,288,849 - 444,222,707 414,109,126 
เพิม่ขึน้ - - - - 232,470,055 232,470,055 - 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี (945,854,292) 31,607,580 (32,201,992) 12,213,461 (19,791,495) (997,847,779) 43,821,041 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น (15,434,548) (7,826,918) 75,872 (5,880,542) 16,774,380 1,415,704 (13,707,460) 
สินทรพัยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี (667,687,901) 293,600,939 118,495,648 150,621,768 229,452,940 (319,739,313) 444,222,707 
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50   
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนปรบัปรงุ - 146,800,470 59,247,824 75,310,876 114,726,470 173,974,294 222,111,346 
ค่ำควำมนิยม - 14,180,390 - - - - 14,180,390 
ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ - - - - (94,717,106) (94,717,106) - 
มูลค่ำตำมบญัชี - 160,980,860 59,247,824 75,310,876 20,009,364 79,257,188 236,291,736 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญั 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญัทัง้หมดซึ่งถูกบนัทกึ
โดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 12,716,320 20,863,824 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ:   
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 8,264,010 20,246,757 
 

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปนี้ 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตำมวิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด ์จ ำกดั 299,999,600 299,999,600 
บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 2,872,999,900 2,872,999,900 
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 5,823,939,031 8,060,166,631 
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. 5,768,887,646 5,768,887,646 
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. 2,063,823,128 2,063,823,128 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 4,999,925 - 
บรษิทั ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั 999,980 - 
 16,835,649,210 19,065,876,905 
 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. (SHAS) ไดท้ ำกำรลดทุนโดยวธิกีำรลดจ ำนวนหุน้ 
เพื่อปรบัโครงสรำ้งทุนใหเ้หมำะสมจ ำนวน 68 ลำ้นเหรยีญสหรฐั โดยบรษิทัไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้แล้วเป็นจ ำนวนเงนิ 66 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
 

เมื่อวนัที่ 15 ตุลำคม และวนัที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทลงทุนเพิม่ในบรษิัทย่อย ได้แก่ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท แมเนจเม้นท ์
จ ำกดั จ ำนวน 199,997 หุ้น ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของหุ้น หุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 5 ล้ำนบำท และ บรษิัท ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั 
จ ำนวน 99,998 หุน้ หุน้ละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 0.9 ลำ้นบำท  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิรวม 6,142 ล้ำนบำท และ  
183 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5,769 ล้ำนบำท และ 5,999 เหรยีญสหรฐั) ไปวำงเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมกับ
สถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 23) 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของ
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
 สถำนท่ีหลกัในกำร  ส่วนได้เสียในควำมเป็น ส่วนได้เสียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
 ประกอบธรุกิจ/  เจ้ำของท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของ
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 

       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
 สถำนท่ีหลกัในกำร  ส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
 ประกอบธรุกิจ/  ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
         
AREH III LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - - 100.00 - - 
SHR Global Holdings II LLC สหรฐัอเมรกิำ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Hillview Global Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
OC Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.00 100.00 - - 
OH Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 99.00 100.00 - - 
OHH (Fiji) Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Hillview Pte Limited สำธำรณรฐัฟิจ ิ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
Saltlake Resorts Limited สำธำรณรฐัมอรเิชยีส ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 100.00 100.00 - - 
O.K.M Private Limited สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.99 100.00 - - 
Castleton Hotels & Resorts PTE. LTD. สงิคโปร์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - - 100.00 - - 
บรษิทั เมดสินั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - - 100.00 - - 
บรษิทั ณ. นิมมำน จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.98 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ บชี ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ ภูเกต็ คลบั จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.00 100.00 - - 
บรษิทั ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั ไทย ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 - - 100.00 - - 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง และสดัส่วนของ ส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของ
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
       ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
 สถำนท่ีหลกัในกำร  ส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียในควำมเป็น เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
 ประกอบธรุกิจ/  ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ เจ้ำของท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
         
S Hotels and Resorts (HK) Ltd. ฮ่องกง ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 - - - - 
S Hotels and Resorts (UK) Ltd. สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 100.00 100.00 - - - - 
Prime Locations Management 2 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 100.00 100.00 - - 
Dream Islands Development 2 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 50.00 100.00 - - 
Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรม - - 50.00 100.00 - - 
SHR Offshore Holdings Co., Ltd. 
   (เดมิชื่อ Prime Locations Management 4 Ltd.) 

 
สำธำรณรฐัเซเชลส์ 

 
ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 

 
- 

 
- 100.00 50.00 

 
- 

 
50.00 

 
บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร 
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18 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ 
อำคำรให้เช่ำ 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
โอนยำ้ยประเภทจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - 584,914,946 584,914,946 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (16,834,673) (16,834,673) 
    
ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  - 568,080,273 568,080,273 
โอนยำ้ยประเภทจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 78,099,311 298,630,330 376,729,641 
รำยกำรปรบัปรุง - (38,559,116) (38,559,116) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (1,551,526) (12,467,810) (14,019,336) 
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม 2,375,873 (89,923,903) (87,548,030) 
ยอดคงเหลือ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 78,923,658 725,759,774 804,683,432 
 
กลุ่มกจิกำรจดัใหม้กีำรประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยผูเ้ชีย่วชำญกำรประเมนิมลูค่ำอสิระ (ผูป้ระเมนิอสิระ) โดยผูป้ระเมนิ
อสิระเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทเดยีวกนัและ
อยู่ในท ำเลที่ตัง้เดียวกบัหรอืใกล้เคียงกับอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบักำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำว กำรใช้งำนอสงัหำรมิทรพัย์  
เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรทุกสนิทรพัย์เป็นกำรใช้ประโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใชป้ระโยชน์ทีด่ทีี่สุดและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแ ก่
กลุ่มกจิกำร  
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้หมดถูกจดัล ำดบัชัน้กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 3 จำกเกณฑ์ข้อมูล 
ทีน่ ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรม 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่มนีัยส ำคญัที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำ 
 
• กำรคดิลดกระแสเงนิสดรูปแบบของกำรประเมินมูลค่ำพิจำรณำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิที่ได้จำกทรพัย์สนิ โดยค ำนึงถึง

อตัรำเช่ำทีค่ำดไว ้และกระแสเงนิสดสุทธทิีค่ำดไว ้โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งแลว้ 
• วธิรีำยได ้
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18 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่นีัยส ำคญั 
 

• อตัรำกำรใชพ้ืน้ที ่(รอ้ยละ 63.44 ถงึรอ้ยละ 100) 
• ค่ำเช่ำค ำนวณตำมมลูค่ำทีต่กลงตลอดอำยุสญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่ 
• อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งแลว้ (รอ้ยละ 12) 
 

ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่ตี่อมลูค่ำยุตธิรรม 
 

มลูค่ำยุตธิรรมทีป่ระมำณกำรไวจ้ะเพิม่ขึน้ (ลดลง) หำก 
 

• อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) 
• อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของค่ำเช่ำในตลำดทีป่ระมำณกำรใชส้งูขึน้ (ลดลง) 
• อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งแลว้ต ่ำลง (สงูขึน้) 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงปี 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรใช้อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้จ ำนวนวำงเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิ
กูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 23) 
 

จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ 13,122,315 15,878,688 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้่ำเช่ำ 12,046,257 18,531,661 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อไม่ไดก่้อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้่ำเช่ำ 24,873,817 16,596,776 - - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมสีนิทรพัย์สทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำทีด่นิซึ่งจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ทีด่นิ 78,923,658 - 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 1,527,127 - 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
และทรพัยสิ์น 

ส่วนควบ 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตัง้และเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 5,460,900,861 189,035,900 6,984,607,667 2,021,793,670 53,404,063 4,563,759,590 19,273,501,751 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (41,341,168) (1,494,386,406) (1,388,670,814) (27,613,307) - (2,952,011,695) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
        

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 5,460,900,861 147,694,732 5,490,221,261 633,122,856 25,790,756 4,563,759,590 16,321,490,056 
กำรซื้อ - 2,834,619 17,216,607 39,563,089 17,683,410 4,497,464,786 4,574,762,511 
โอนยำ้ยประเภท - 79,431,453 7,437,200,778 653,223,304 - (8,748,984,004) (579,128,469) 
ตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำย สุทธ ิ - - (11,122,350) (1,898,012) (1,971) (136,023) (13,158,356) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (20,758,504) (374,211,078) (225,468,788) (9,715,357) - (630,153,727) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (200,235,563) (6,832,272) (449,905,080) (49,307,196) (900,479) (198,033,663) (905,214,252) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 18,768,597,762 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 5,260,665,298 260,338,944 12,767,365,961 2,543,968,229 69,240,932 114,070,686 21,015,650,050 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (57,968,916) (657,965,823) (1,494,732,976) (36,384,573) - (2,247,052,288) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 18,768,597,762 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 

  งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
และทรพัยสิ์น 

ส่วนควบ 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตัง้และเครื่องใช้ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง 

 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 - 18,768,597,762 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน         
   ทำงกำรเงนิใหม่มำใช้ (หมำยเหตุขอ้ 5) - - - - - - 2,696,459,264 2,696,459,264 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 2,696,459,264 21,465,057,026 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 5,260,665,298 202,370,028 12,109,400,138 1,049,235,253 32,856,359 114,070,686 2,696,459,264 21,465,057,026 
กำรซื้อ - 1,046,298 11,569,409 65,924,827 18,932,009 116,404,553 70,133,191 284,010,287 
โอนยำ้ยประเภท - 1,009,741 (158,016,309) (94,678,361) 162,354 (44,744,867) (78,099,311) (374,366,753) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ - - - - - - (187,071,675) (187,071,675) 
ตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำย สุทธ ิ - - (96,641,056) (1,235,585) (186,583) (1,710,000) - (99,773,224) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (22,252,052) (504,243,858) (373,400,981) (9,814,315) - (65,208,998) (974,920,204) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (6,094,693) 207,571 (10,248,143) (7,846,585) (557,419) 1,104,960 (487,725) (23,922,034) 
รำยกำรปรบัปรุง - - (753,043,359) 431,137,704 - 3,894,991 - (318,010,664) 
กำรปรบัปรุงกำรดอ้ยค่ำในสนิทรพัย์ - - (482,268,406) - - - - (482,268,406) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 5,254,570,605 182,381,586 10,116,508,416 1,069,136,272 41,392,405 189,020,323 2,435,724,746 19,288,734,353 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 5,254,570,605 262,025,792 12,887,567,329 2,909,998,794 87,685,661 189,020,323 2,608,160,876 24,199,029,380 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (79,644,206) (2,289,742,337) (1,840,862,522) (46,293,256) - (172,436,130) (4,428,978,451) 
หกั  ดอ้ยค่ำในสนิทรพัย์สะสม - - (481,316,576) - - - - (481,316,576) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 5,254,570,605 182,381,586 10,116,508,416 1,069,136,272 41,392,405 189,020,323 2,435,724,746 19,288,734,353 



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

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง 

 
 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน - - - - - 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - - - 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ - - - - - 
    

 
 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตี้นปี สุทธ ิ - - - - - 
กำรซื้อ 879,029 1,818,163 1,080,000 - 3,777,192 
ค่ำเสื่อมรำคำ (58,307) (293,563) - - (351,870) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 - 3,425,322 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 879,029 1,818,163 1,080,000 - 3,777,192 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (58,307) (293,563) - - (351,870) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 - 3,425,322 
    

 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 820,722 1,524,600 1,080,000 - 3,425,322 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิใหม่มำใช ้(หมำยเหตุขอ้ 5) - - - 

 
2,914,784 2,914,784 

รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 2,914,784 6,340,106 
 

   

 

 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำมคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตี้นปี สุทธ ิ 820,722 1,524,600 1,080,000 2,914,784 6,340,106 
กำรซื้อ 37,500 415,500 630,000 - 1,083,000 
ตดัจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำย สุทธ ิ - - (1,710,000) - (1,710,000) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (90,269) (527,407) - (1,012,476) (1,630,152) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 767,953 1,412,693 - 1,902,308 4,082,954 
 

   

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 916,529 2,233,663 - 2,914,784 6,064,976 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (148,576) (820,970) - (1,012,476) (1,982,022) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 767,953 1,412,693 - 1,902,308 4,082,954 



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

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในสนิทรพัย์บำงประเภทในธุรกิจโรงแรมในต่ำงประเทศ ดงันัน้จงึรบัรู้
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์เหล่ำนี้ตำมมูลค่ำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 482.27 ล้ำนบำท รำยกำรดงักล่ำวจงึถูกรบัรูภ้ำยใต้รำยกำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้ำง และสนิทรพัย์สิทธิกำรใช้ของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 15,988.46 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16,232.99 ลำ้นบำท) วำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 23) 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทกึค่ำเสื่อมรำคำในต้นทุนจำกกำรให้บรกิำรและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 660,419,218 บำท 
และจ ำนวน 314,500,986 บำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 617,371,301 บำท และจ ำนวน 12,782,426 บำท ตำมล ำดบั) และ
บริษัทบันทึกค่ำเสื่อมรำคำในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 1,630,152 บำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
351,870 บำท) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมสีนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ภำยใต้สญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรส ำนักงำนซึ่งจดัประเภท
เป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ทีด่นิ 2,431,902,168 - 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 2,183,954 1,763,216 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน 1,638,624 139,092 
 2,435,724,746 1,902,308 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 38,235,263 940,852 
 



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

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 5) 2,692,223,940 3,055,950 1,179,374 2,696,459,264 
กำรเพิม่ขึน้ 68,554,953 465,198 1,113,040 70,133,191 
โอนยำ้ยประเภท (78,099,311) - - (78,099,311) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ (187,071,675) - - (187,071,675) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (63,218,014) (1,337,194) (653,790) (65,208,998) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (487,725) - - (487,725) 
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 2,431,902,168 2,183,954 1,638,624 2,435,724,746 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตัง้และ 

เครื่องใช้ส ำนักงำน 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 5) 2,727,846 186,938 2,914,784 
ค่ำเสื่อมรำคำ (964,630) (47,846) (1,012,476) 
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 1,763,216 139,092 1,902,308 
 



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

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของส่วนงำนธุรกิจโรงแรม ในต่ำงประเทศ  
จ ำนวน 85.61 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรระบำดของ COVID-19 ท ำให้ผลประกอบกำรของกลุ่มธุรกจิโรงแรมลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั และ
ส่งผลใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึง่ค ำนวณจำกมูลค่ำจำกกำรใช้ไม่สำมำรถครอบคลุมมูลค่ำตำมบญัชไีด ้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวถูกรบัรูภ้ำยใต้รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว  
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี และกระแสเงนิสดหลงัจำก 5 ปี
ใช้ประมำณกำรมูลค่ำสุดท้ำย (Terminal value) ซึ่งทัง้หมดได้รบัอนุมตัิจำกผู้บรหิำร โดยมีอตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดงั
ตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
จำกกำรค ำนวณพบว่ำมูลค่ำจำกกำรใชม้มีลูค่ำสงูกว่ำรำคำตำมบญัชอีย่ำงเพยีงพอ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 3 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 7.22 รอ้ยละ 7.22 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต 
ของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรม อตัรำคิดลดที่ใช้  
เป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ  
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม หำกประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี หรอือตัรำคดิลดเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.5   
ต่อปี กลุ่มกจิกำรยงัคงไม่มคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีต่อ้งรบัรู ้
 



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

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทุน 1,111,701,701 1,207,972,046 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - - 
รำคำตำมบญัชี  1,111,701,701 1,207,972,046 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 1,111,701,701 1,207,972,046 
กำรดอ้ยค่ำ (85,609,891) - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (3,174,742) (96,270,345) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,022,917,068 1,111,701,701 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำทุน 1,108,357,994 1,111,701,701 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (85,440,926) - 
รำคำตำมบญัชี  1,022,917,068 1,111,701,701 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของส่วนงำนธุรกิจโรงแรม ในต่ำงประเทศ  
จ ำนวน 85.61 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรระบำดของ COVID-19 ท ำให้ผลประกอบกำรของกลุ่มธุรกจิโรงแรมลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั และ
ส่งผลใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึง่ค ำนวณจำกมูลค่ำจำกกำรใช้ไม่สำมำรถครอบคลุมมูลค่ำตำมบญัชไีด ้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวถูกรบัรูภ้ำยใต้รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
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20 ค่ำควำมนิยม  

 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั   
ส่วนงำนธุรกจิโรงแรมในประเทศ 249,202,677 249,202,677 
ส่วนงำนธุรกจิโรงแรมในต่ำงประเทศ 773,714,391 862,499,024 
รำคำตำมบญัชี  1,022,917,068 1,111,701,701 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว  
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี และกระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 
ใช้ประมำณกำรมูลค่ำสุดท้ำย (Terminal value) ซึ่งทัง้หมดได้รบัอนุมตัิจำกผู้บรหิำร โดยมีอตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดงั
ตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
จำกกำรค ำนวณพบว่ำมูลค่ำจำกกำรใชม้มีลูค่ำสงูกว่ำรำคำตำมบญัชอีย่ำงเพยีงพอ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 3 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 7.22 รอ้ยละ 7.22 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต 
ของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรม อตัรำคิดลดที่ใช้  
เป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ  
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม หำกประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี หรอือตัรำคดิลดเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.5   
ต่อปี กลุ่มกจิกำรยงัคงไม่มคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีต่อ้งรบัรู ้
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 38,541,155  36,748,694 947,604 326,639 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (743,720,310) (806,386,886) - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ (705,179,155) (769,638,192) 947,604 326,639 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน - - - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 76,272,950  33,047,968 973,362  333,092 
 76,272,950 33,047,968 973,362  333,092 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (94,893) (18,118) - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (781,357,212) (802,668,042) (25,758) (6,453) 
 (781,452,105) (802,686,160) (25,758) (6,453) 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ (705,179,155) (769,638,192) 947,604 326,639 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (769,638,192) (782,169,287) 326,639 - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี
(หมำยเหตุขอ้ 5) 749,772 - - - 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  52,648,311  (46,867,472) 620,965 326,639 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 4,592,844  20,737 - - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 6,468,110  59,377,830 - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (705,179,155) (769,638,192) 947,604 326,639 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำรอง

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรตีมลูค่ำ
ยุติธรรม 

ค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญู 

ขำดทุน 
ทำงภำษี 

กำรจ่ำย 
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์ อ่ืนๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,572,967 28,236,159 20,097 30,390,704 - 6,209,365 69,429,292 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 2,116,253 (2,200,711) 402,232 (28,095,547) 66,407 (5,908,411) (33,619,777) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (165,436) - - (2,295,157) - (300,954) (2,761,547) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 6,523,784 26,035,448 422,329 - 66,407 - 33,047,968 
        
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุขอ้ 5) - - - - - 749,772 749,772 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 6,523,784 26,035,448 422,329 - 66,407 749,772 33,797,740 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (1,162,112) - - 19,231,763 310,289 202,694 18,582,634 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - 4,592,844 4,592,844 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (59,810) - (27,084) (862,269) - 157 (949,006) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 5,301,862 26,035,448 395,245 18,369,494 376,696 5,545,467 56,024,212 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

กำรตีมูลค่ำ
ยุติธรรม ค่ำเส่ือมรำคำ 

ส่วนแบ่ง 
ก ำไรจำก 

กำรร่วมค้ำ อ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท  

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (772,415,544) (51,071,240) (20,849,361) (7,262,434) (851,598,579) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 13,526,635 (19,262,925) (6,767,028) (744,377) (13,247,695) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 20,737 - - - 20,737 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 54,260,844 7,264,013 46,151 568,369 62,139,377 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (704,607,328) (63,070,152) (27,570,238) (7,438,442) (802,686,160) 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (704,607,328) (63,070,152) (27,570,238) (7,438,442) (802,686,160) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 13,754,536  (8,924,813) 29,235,954  -  34,065,677  
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก 
   กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 2,079,990  5,878,656  (250,310) (291,220) 7,417,116  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (688,772,802) (66,116,309) 1,415,406  (7,729,662)  (761,203,367) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำรอง

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรจ่ำยโดย
ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ อ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 266,685 66,407 - 333,092 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 266,685 66,407 - 333,092 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 266,685 66,407 - 333,092 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 321,731  310,289  8,250 640,270 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 588,416  376,696  8,250 973,362 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 ค่ำเส่ือมรำคำ รวม 
 บำท บำท 
   
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (6,453) (6,453) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (6,453) (6,453) 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (6,453) (6,453) 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (19,305) (19,305) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (25,758) (25,758) 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกินจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ  
จะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใหป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 488.74 ล้ำนบำท  
เกดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 2,052.52 ลำ้นบำท ทีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษไีดใ้นอนำคตซึ่งขำดทุนสะสมนี้มอีำยุ
ถงึปี พ.ศ. 2568 
 

22 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ 197,853,476 335,735,160 - - 
เจำ้หนี้อื่น 18,256,605 40,811,640 1,434,279 3,304,241 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 193,916,769 1,058,718,551 18,502,685 68,646,292 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 177,257,993 278,794,479 615,101 2,893,580 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 587,284,843 1,714,059,830 20,552,065 74,844,113 
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23 เงินกู้ยืม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ 2,628,923,371 382,101,159 324,477,342 - 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 2,628,923,371 382,101,159 324,477,342 - 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ 5,724,464,622 7,465,419,033 324,618,724 648,551,921 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 5,724,464,622 7,465,419,033 324,618,724 648,551,921 
     
รวมเงินกู้ยืม สุทธิ 8,353,387,993 7,847,520,192 649,096,066 648,551,921 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  7,847,520,192 4,734,366,964 648,551,921 - 
เงนิกูย้มืระหว่ำงปี 576,124,416 4,169,267,271 - 650,000,000 
ช ำระคนืเงนิกูย้มื (93,644,442) (865,752,485) - - 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ (3,755,241) (20,253,556) - (1,625,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 3,347,704 13,758 544,145 176,921 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 75,432,345  38,845,409  - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (51,636,981) (208,967,169) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 8,353,387,993 7,847,520,192 649,096,066 648,551,921 
 
เงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัมจี ำนวนทัง้สิ้น 7,704 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 7,199 ล้ำนบำท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและหุน้ของ
บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั  
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ)  

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

  เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสญัญำเงินกู้ยืม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    อตัรำดอกเบีย้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)       
         

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

ไม่ม ี MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 
 

649,096,066 648,551,921 649,096,066 648,551,921 

บริษทั เอส โฮเทล พีพี ไอสแ์ลนดจ์ ำกดั       
         

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

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและ 
ท ำประกนัภยั สิง่ปลูกสรำ้งทีจ่ ำนอง 
โดยใหธ้นำคำรเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

ตำมกรมธรรม์ 

MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 
 

1,790,181,274 1,833,227,288 - - 

Dream Islands Development 2 Private Limited       
         

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

หุน้ของบรษิทัย่อยทีถ่อืโดย 
กลุ่มกจิกำร จ ำนองสญัญำเช่ำ 
ระยะยำว และสิง่ปลูกสรำ้ง 

LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 3,419,698,045 2,877,963,017 - - 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ)  

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

  เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสญัญำเงินกู้ยืม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    อตัรำดอกเบีย้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษทัย่อย       
4. 3,560,000 เหรยีญสหรฐั ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  

  ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2568 
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

 
LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 94,682,664 94,973,132 - - 

5. 12,673,600 ยโูร ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2568 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
 

LIBOR บวกอตัรำสว่นเพิม่ 413,444,608 379,228,231 - - 

6. 48,333,959 เหรยีญฟิจ ิ 
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2565 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

402,291,383 417,859,372 - - 

7. 16,140,457 เหรยีญฟิจ ิ
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำดอกเบีย้ประกำศโดย 
ธนำคำรลบอตัรำส่วนเพิม่ 

219,802,360 219,605,252 - - 

8. 1,425,000,000 บำท 
 
ช ำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดอืน  
  ภำยในวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่ 1,364,191,593 1,376,111,979 - - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ   8,353,387,993 7,847,520,192 649,096,066 648,551,921 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธิ   (2,628,923,371) (382,101,159) (324,477,342) - 
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ   5,724,464,622 7,465,419,033 324,618,724 648,551,921 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7 กำรจดักำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ รอ้ยละ 2.34  

ถงึรอ้ยละ 5.42 
รอ้ยละ 3.01  

ถงึรอ้ยละ 7.34  
รอ้ยละ 3.75 รอ้ยละ 3.75 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  2,628,923,371 382,101,159 324,477,342 - 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  3,420,663,910  5,070,558,273  324,618,724 648,551,921 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 5 ปี  2,303,800,712  2,394,860,760  - - 
รวมเงนิกูย้มื 8,353,387,993 7,847,520,192 649,096,066 648,551,921 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม (สกลุเงินตำมสญัญำ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท เหรียญสหรฐั เหรียญฟิจิ บำท เหรียญสหรฐั เหรียญฟิจิ 
       
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 8,857,610 - - - - 
   - ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี 40,000,000 5,589,749 16,750,698 302,465,000 24,000,000 16,750,698 
รวม 40,000,000 14,447,359 16,750,698 302,465,000 24,000,000 16,750,698 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน  
 ท่ีออกช ำระแล้ว ท่ีออกช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 2,156,184,000 10,780,920,000 3,255,790,774 14,036,710,774 
กำรเพิม่ทุน 1,437,456,000 7,187,280,000 79,393,095 7,266,673,095 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 3,593,640,000 17,968,200,000 3,335,183,869 21,303,383,869 
กำรเพิม่ทุน - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,593,640,000 17,968,200,000 3,335,183,869 21,303,383,869 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 หุ้นสำมัญจดทะเบียนจ ำนวน 3,593,640,000 หุ้น (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,593,640,000 หุ้น)  
ซึง่มมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท (พ.ศ. 2562 หุน้ละ 5 บำท) ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
 

25 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 144,146,856 119,912,758 59,782,108 24,441,662 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 333,092,728 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 96,543,003 - - - 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 30,883,867 61,429,508 4,417,235 - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ - 2,151,095 6,425 - 
อื่นๆ 48,112,693 16,292,725 1,517,355 315,244 
รวม 652,779,147 199,786,086 65,723,123 24,756,906 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนสนิคำ้ใหบ้รกิำร 319,403,922 737,332,449 - - 
วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 68,467,700 100,984,428 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน 976,041,015 1,229,900,329 115,346,417 73,762,514 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 985,747,610 675,903,047 1,630,152 351,870 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด 81,289,115 216,044,432 3,992,846 11,344,472 
ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 10,822,105 59,974,166 3,263,491 4,261,390 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 82,626,732 84,948,356 58,357 122,943 
ค่ำทีป่รกึษำ 39,341,646 61,322,058 9,780,158 18,627,306 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 69,661,269 30,870,599 200,388,213 11,347,849 
ค่ำจำ้งบรกิำร 104,029,900 181,990,633 25,016,882 11,252,293 
ค่ำสำธำรณูปโภค 129,788,665 177,257,826 512,384 612,374 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 7,668,782 13,179,555 1,710,000 - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในสนิทรพัย์ 567,878,297 - - - 
ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมของ     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 87,548,030 - - - 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 93,143,069 2,679,958 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้คงเหลอื 75,208,866 - - - 
 

27 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 48,900,641 92,967,390 - 10,952,532 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 48,900,641 92,967,390 - 10,952,532 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (52,648,311) 46,867,472 (620,965) (326,639) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (52,648,311) 46,867,472 (620,965) (326,639) 
     
รวมภำษีเงินได้ (3,747,670) 139,834,862 (620,965) 10,625,893 
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27 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชคีูณกบัภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ขำดทุนก่อนภำษี (2,374,417,354) (327,019,523) (311,332,753) (263,659,811) 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 (474,883,471) (65,403,905) (62,266,550) (52,731,962) 
   (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 20)     
ผลกระทบ :     
   (รำยได)้ รำยจ่ำยทีต่อ้งปรบัปรุงตำม 
      ประมวลรษัฎำกร 

 
(209,238,960) 

 
71,839,126 

 
(23,884,376) 

 
(165,717) 

   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 516,943,775 100,228,452 38,830,048 23,974,601 
   รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้ - (30,992,484) - - 
   ผลต่ำงของอตัรำภำษใีนต่ำงประเทศ 161,522,798 14,025,223 46,699,913 39,548,971 
   อื่นๆ 1,908,188 50,138,450 - - 
ภำษเีงนิได ้ (3,747,670) 139,834,862 (620,965) 10,625,893 
 
อตัรำภำษีที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยที่ใชส้ ำหรบักลุ่มกิจกำรและบรษิัท คอื อตัรำรอ้ยละ 0.16 และรอ้ยละ 0.20 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 
42.76 และรอ้ยละ 4.03 ตำมล ำดบั) 
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28 ขำดทุนต่อหุ้น 

 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธทิีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีถ่ือโดย 
ผูถ้อืหุน้ 
 
ขำดทุนต่อหุน้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ขำดทุนส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของ     
   บรษิทัใหญ่ (บำท) (2,370,669,684) (466,854,385) (310,711,789) (274,285,704) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก      
   ส่วนทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,593,640,000 2,368,848,723 3,593,640,000 2,368,848,723 
     
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) (0.66) (0.20) (0.09) (0.12) 
 
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 29 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ) แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้จ ำนวน  
70 ล้ำนหน่วย จดัเป็นตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั ซึ่งจะเป็นกำรปรบัเพิม่จ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรบัลด  
โดยต้องมกีำรปรบัปรุงก ำไรสุทธิด้วยรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกับใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทไม่มีก ำไรต่อหุ้นปรบัลดที่ต้องแสดงเปรยีบเทียบ (พ.ศ. 2562 ไม่ม)ี เนื่องจำก
รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัต ่ำกว่ำรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้ 70 ลำ้นหน่วย  
 

29 ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
บรษิทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัใหญ่
และบรษิัทย่อยในเครอื และผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิัทย่อย จ ำนวน 70 ล้ำนหน่วย โดยมอีำยุ 2 ปี นับตัง้แต่วนัทีอ่อก 
และไม่มรีำคำเสนอขำย ทัง้นี้ เงื่อนไขในกำรใชส้ทิธติอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบรษิทั อตัรำกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและรำคำกำรใช้
สทิธ ิณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

  จ ำนวนท่ี อตัรำกำรใช้สิทธิ  
 รำคำใช้สิทธิ สำมำรถ ต่อ 1 หน่วย ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

ล ำดบั (บำทต่อหน่วย) ใช้สิทธิ* ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิม ส้ินสุด 
      

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

 
*จ ำนวนทีส่ำมำรถใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 
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29 ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ) 

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

พ.ศ. 2564 
5 พฤศจกิำยน  

พ.ศ. 2564 
5 พฤศจกิำยน  

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 4,733,108 - 
รบัรูร้ะหว่ำงปี 26,008,430 4,733,108 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 30,741,538 4,733,108 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธสิ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 70,000,000 - 70,000,000 - 
หุน้ทีห่มดสทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี (5,050,000) 70,000,0000 (5,050,000) 70,000,0000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 64,950,000 70,000,0000 64,950,000 70,000,0000 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

111 

 
30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
30.1 บรษิทัใหญ่ 

 
กลุ่มกิจกำรถูกควบคุมโดยบรษิัท เอส อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท อินเตอร์ จ ำกัด)  
ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย และ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิค์โปร์ ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทรวมเป็น 
ร้อยละ 60 จ ำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป บรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด คือ บรษิัท บุญรอด บรวิเวอรี่ จ ำกัด ซึ่งตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย  
 
ควำมสมัพนัธ์ที่บรษิัทมีกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบรษิัท หรอืเป็นกิจกำร  
ทีบ่รษิทัควบคุมหรอืควบคุมร่วมกนัหรอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีม่รีำยกำรกบับรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
   

นำยสนัต ิ ภริมยภ์กัด ี ไทย กรรมกำรในบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ 
  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 

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

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

  บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั เอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์  
   อนิเตอร์ จ ำกดั) 

ไทย ผูถ้อืหุน้ 

S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. สงิคโปร์ ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั สนัตบิุรสีมุยคนัทรีค่ลบั จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ  

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั บ่อผุด พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ เทรนด ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั สงิห์ปำรค์ เชยีงรำย จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั ซทีจี ี2002 จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 

   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.1 บรษิทัใหญ่ (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธ์ที่บรษิัทมีกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบรษิัท หรอืเป็นกิจกำร  
ทีบ่รษิทัควบคุมหรอืควบคุมร่วมกนัหรอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีม่รีำยกำรกบับรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

   

บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ของ 
   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 

Prime Locations Management Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ผูถ้อืหุน้เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 

Dream Islands Development Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ ผูถ้อืหุน้เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
   บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 

S Services (Maldives) Pvt. Ltd. สำธำรณรฐัมลัดฟีส์ กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั ไทย กรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 
   เอส ไพรม ์โกรท 

ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
   เป็นผูถ้อืหุน้ 

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

บรษิทั เอส คลำส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
   เป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
   เป็นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั สงิห์ พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
   เป็นผูถ้อืหุน้ 

 
รำยชื่อและประเทศทีจ่ดัตัง้ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้แสดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 16 และ 17 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

30.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปได ้ดงันี้ 
 

- รำยได้ค่ำบรหิำรและบรกิำรอื่นคดิจำกต้นทุนที่เกิดขึ้นจรงิบวกก ำไรส่วนเพิ่มในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 5 และ หรอืรำคำที ่
ตกลงร่วมกนั 

- ค่ำซื้อสนิคำ้คดิตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก  
- ค่ำเช่ำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำ ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 
- ค่ำบรหิำรโครงกำรคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำร่วมทุน 
- ค่ำทีป่รกึษำคดิตำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนัตำมสญัญำจำ้งทีป่รกึษำ 

 

30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) กำรขำยและซื้อสนิคำ้และบรกิำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   บรษิทัใหญ่ - 718 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 97,926 158,722 44,490 40,000 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ 451,174 2,791,810 - - 
   บรษิทัย่อย - - - 1,483 
   กำรร่วมคำ้  661  -  661  - 
   บรษิทัร่วม 240,973 91,102 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,309,767 24,162,571 - 684 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 20,031,377 24,594,070 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 46,101,990 21,957,872 
   กำรร่วมคำ้ 129,622,348 112,023,021 - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 199,479 - 199,479 - 
   กำรร่วมคำ้  96,543,003  - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  30,705,245  61,409,508 - - 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - - 416,438 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 172,838,982 - 172,838,982 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ก) กำรขำยและซื้อสนิคำ้และบรกิำร (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 9,962,972 9,405,561 6,779,205 8,634,788 
   บรษิทัร่วม 1,319,646 4,032,556 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 29,957,082 27,200,625 8,890,760 - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
    บรษิทัใหญ่ 36,581,035 1,769,967 5,199,416 1,685,587 
   บรษิทัย่อย - - 188,316 462,802 
   บรษิทัร่วม 10,253,402 25,301,669 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 56,345 - 56,345 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,545,235 15,798,726 5,967,819 4,768,010 
     

ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยโดยใช้หุ้น 
เป็นเกณฑ์ 

    

    บรษิทัใหญ่ 1,484,702 5,259,230 879,892 2,988,072 
 

ข) ยอดคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกกำรซื้อและขำยสนิคำ้และบรกิำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัใหญ่ 89,104 726,498 - - 
   - บรษิทัร่วม 254,244 - - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  189,277  260,321 - - 
  532,625  986,819 - - 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกกำรซื้อและขำยสนิคำ้และบรกิำร (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
 
ลูกหนี้อื่น 

    

   - บรษิทัใหญ่ 18,919,025 7,705,778 18,919,025 7,705,730 
   - บรษิทัย่อย - - 63,597,945 8,121,213 
   - บรษิทัร่วม 661 - 661 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,012,742 787,107 990,571 747,577 
 19,932,428 8,492,885 83,508,202 16,574,520 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   - บรษิทัย่อย - - 41,309,428 8,676,299 
   - กำรร่วมคำ้ 420,018,825 292,004,611 - - 
 420,018,825 292,004,611 41,309,428 8,676,299 
     
เงนิทดรองจ่ำย     
   - บรษิทัใหญ่ 102 34,559 102 34,559 
   - บรษิทัย่อย - - 2,958,428 286,448 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 18,906,838 6,136,442 32,785 39,562 
 18,906,940 6,171,001 2,991,315 360,569 
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 459,390,818 307,655,316 127,808,945 25,611,388 
     
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,529,314 4,400,431 - - 
 4,529,314 4,400,431 - - 
     
เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ 23,736,170 12,602,343 17,476,225 7,607,684 
   - บรษิทัย่อย - - 75,632 159,410 
   - บรษิทัร่วม 1,487,849 1,806,344 - - 
   - กำรร่วมคำ้ - 30 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 17,372,256 175,877,341 11,398,151 952,676 
 42,596,275 190,286,058 28,950,008 8,719,770 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดคำ้งช ำระทีเ่กดิจำกกำรซื้อและขำยสนิคำ้และบรกิำร (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิทดรอง     
   - บรษิทัใหญ่ - 1,196,052 - 293,959 
 - 1,196,052 - 293,959 
     
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ     
   - บรษิทัย่อย - - 225,000 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 29,102,408 - - 
 - 29,102,408 225,000 - 
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 47,125,589 224,984,949 29,175,008 9,013,729 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - กำรร่วมคำ้     
FS JV CO LIMITED LIBOR บวก 6.50 LIBOR บวก 6.50 1,812,356,063 1,481,867,973 
FS JV LICENSE LIMITED 8.00 8.00 20,320,150 19,760,850 
Prime Locations Management 3 Ltd. - - 30,037,100 - 
รวม   1,862,713,313 1,501,628,823 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) จ ำนวน (บำท) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย     
   บจก. เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด์ 3.75 3.75 380,372,385 299,250,000 
   S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. 4.00 6.00 637,383,360 639,715,871 
   S Hotel and Resort (HK) Ltd. 4.00 - 240,416,931 - 
   บรษิทั ณ. นิมมำน จ ำกดั 3.25 - 4,519,486 - 
   บรษิทั ลำกูน่ำ พำรำไดซ์ จ ำกดั 3.00 - 1,990,000,000 - 
รวม   3,252,692,162 938,965,871 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมีเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
จ ำนวน 5 ล้ำนปอนด์ และจ ำนวน 2,374.89 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 299.25 ล้ำนบำท) โดยมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม 
และจ ำนวน 21.34 ล้ำนเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 21.34 ล้ำนเหรยีญสหรฐั) และจ ำนวน 0.98 ล้ำนปอนด์ มีก ำหนด
ช ำระภำยในปี พ.ศ. 2572 และ พ.ศ. 2568 ตำมล ำดบั  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมเีงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัจ ำนวน 1.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐั 
โดยมีก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม และจ ำนวน 45.10 ล้ำนปอนด์ (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 37.99 ล้ำนปอนด์) โดยมีก ำหนดช ำระ 
ภำยในปี พ.ศ. 2568 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
30.3 รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,501,628,823 1,560,331,169 938,965,871 - 
เงนิใหกู้ร้ะหว่ำงปี 318,997,700 - 2,318,200,672 650,000,000 
รบัช ำระคนืเงนิกูย้มื - - - (116,000,000) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - 415,250,000 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - 

 
- (4,474,381) 

 
(10,284,129) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 42,086,790 (58,702,346) - 

 
- 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  1,862,713,313 1,501,628,823 3,252,692,162 938,965,871 
 

ง) ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  89,197,016  90,235,801  47,979,531  38,202,540 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น  26,064,881  13,474,933  26,064,881  13,322,163 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำย 
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

  
6,236,913  

 
6,587,374 

  
6,018,427  

 
4,316,216 

รวม 121,498,810  110,298,108  80,062,839  55,840,919 
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31 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัเพื่อใชเ้ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัแต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญสหรฐั 
     
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 21.34 3.65 46.36 16.20 
 

ข) ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรเช่ำที่ดนิ พื้นที่ในอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
และบรกิำรอื่นๆ และสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ต่ออำยุเช่ำไดใ้นอตัรำตลำด 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 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 11.23 - - - - 15.91 2.17 3.15 0.01 0.01 
เกนิกว่ำ 1 ปี  
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.05 - - - - 15.74 8.67 7.88 - - 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - - - - 9.19 81.40 - - - 
รวม 13.28 - - - - 40.84 92.24 11.03 0.01 0.01 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำยใน 1 ปี 4.85 6.00 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 1.90 6.13 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - 
รวม 6.75 12.13 
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31 ภำระผกูพนั 

 
ค) หนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ  
เป็นจ ำนวน 3.35 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 

 
32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
32.1  เมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ พ. ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมญั FS JV Co., Ltd. (FS JV) (ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร)      

ในสัดส่วนร้อยละ 50 จำกบริษัทอื่น จ ำนวนเงิน 13.75 ล้ำนปอนด์ ท ำให้ภำยหลังกำรท ำรำยกำรกลุ่มกิจกำรถือหุ้นใน  FS 
JV สดัส่วนรอ้ยละ 100 และเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร  

 

รำยละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยในกำรซื้อสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและค่ำควำมนิยม ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ มดีงันี้ 
 
 ล้ำนปอนด์ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 13.75 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย 13.75 
  
มลูค่ำทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ  
สนิทรพัย์ 165.30 
เงนิกูย้มื (137.80) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดสุ้ทธิ 27.50 
หกั เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ทีถ่อืไวก่้อนกำรรวมธุรกจิ (13.75) 
ค่ำควำมนิยม - 
สนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัมำสุทธ ิ 13.75 

 
กลุ่มกิจกำรก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันต้นทุนของกำร ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้นอำจจ ำเป็นต้องปรบัปรุงให้ถูกต้องต่อไปตำมมูลค่ำยุติธรรมและผลของกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อธุรกิจ       
ซึง่คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ภำยใน 12 เดอืนนับจำกวนัทีม่อี ำนำจควบคุมในกำรซื้อดงักล่ำว 

 
32.2  เมื่อวนัที่ 19 มกรำคม 2564 Prime Locations Management 3 Ltd. ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของ S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.   

(SHC) ไดเ้รยีกช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 8 ลำ้นเหรยีญสหรฐั โดย SHC ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแล้ว 
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