
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย     
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย            งบ
แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด       
เฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของ
กิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้                     
ตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,887,825 2,492,657 227,875 1,219,695

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 91,874 93,931 6 6

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สุทธิ 212,509 52,299 342 85

สนิคา้คงเหลอื 168,977 175,762 - -

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 24,423 459,391 231,198 127,809

กลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 

สุทธิ 17 894,005 - - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 373,619 364,361 32,936 29,657

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,653,232 3,638,401 492,357 1,377,252

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 16,840 26,834 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10 391,657 91,974 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - 16,835,649 16,835,649

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 22,806 1,862,713 4,351,713 3,252,692

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 907,224 804,683 - -

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ สุทธิ 9 31,351,319 19,288,734 3,006 4,083

ค่าความนิยม 1,685,342 1,022,917 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 86,089 87,912 4,410 4,182

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 32,281 38,541 1,270 948

ลูกหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 14 211,538 218,779 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 49,823 35,780 7,914 5,673

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 34,754,919 23,478,867 21,203,962 20,103,227

รวมสินทรพัย์ 38,408,151 27,117,268 21,696,319 21,480,479

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11 - 129,605 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,503,368 587,285 15,193 20,552

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 15,814 47,126 8,494 29,175

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 11 4,943,826 2,628,923 328,272 324,477

หนสีนิอนุพนัธท์างการเงนิ 34,090 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 26,525 17,599 - -

หนสีนิตามสญัญาเชา่ส่วนทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 218,633 25,981 1,012 982

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 72,038 243,057 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 38,194 39,558 1,040 1,851

รวมหนีสินหมุนเวียน 6,852,488 3,719,134 354,011 377,037

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สุทธิ 11 9,400,759 5,724,465 338,579 324,619

หนสีนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 35,617 - -

หนสีนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 4,783,101 1,107,661 325 1,085

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,006,802 743,720 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 43,405 36,581 8,569 7,294

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 82,988 74,153 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 15,317,055 7,722,197 347,473 332,998

รวมหนีสิน  22,169,543 11,441,331 701,484 710,035

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200 18,318,200 18,318,200 18,318,200

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200 17,968,200 17,968,200 17,968,200

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

ส่วนลดมลูค่าจากการรวมกจิการภายใต้

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

ส่วนทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 44,886 30,742 44,886 30,742

ขาดทนุสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,644,572) (2,480,378) (353,435) (563,682)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 654,051 (1,058,670) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 16,238,608 15,675,937 20,994,835 20,770,444

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 38,408,151 27,117,268 21,696,319 21,480,479

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,421,612 114,018 7,982 1,122

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (1,018,670) (381,975) (10,498) (8,798)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 402,942 (267,957) (2,516) (7,676)

รายไดอ้นื 12,028 46,437 118,132 46,227

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (64,439) (32,602) (997) (1,892)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (424,822) (249,299) (28,726) (24,065)

ตน้ทนุทางการเงนิ(ดอกเบยีจา่ย) (194,140) (90,921) (5,507) (5,074)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (1,375) 1,356 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (269,806) (592,986) 80,386 7,520

ภาษเีงนิได้ (12,055) (6,548) 143 126

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (281,861) (599,534) 80,529 7,646

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สุทธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 5,211 (956) - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 690,925 475,739 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั   (782) 144 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

  กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธจิากภาษี 695,354 474,927 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 695,354 474,927 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 413,493 (124,607) 80,529 7,646

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (281,861) (599,534) 80,529 7,646

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(281,861) (599,534) 80,529 7,646

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 413,493 (124,607) 80,529 7,646

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

413,493 (124,607) 80,529 7,646

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.078) (0.167) 0.022 0.002

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,768,521 1,265,646 22,773 11,872

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (2,370,263) (1,167,338) (28,054) (18,175)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 398,258 98,308 (5,281) (6,303)

รายไดอ้นื 13 195,326 578,195 306,373 77,767

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (154,211) (159,764) (3,819) (3,725)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,082,939) (1,262,064) (73,590) (107,206)

ตน้ทนุทางการเงนิ(ดอกเบยีจา่ย) (516,606) (287,681) (13,758) (16,581)

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10 (4,132) (157,432) - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,164,304) (1,190,438) 209,925 (56,048)

ภาษเีงนิได้ 12 110 15,209 322 483

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (1,164,194) (1,175,229) 210,247 (55,565)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สุทธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 15,333 (38,451) - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 1,699,688 671,142 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (2,300) 5,768 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธจิากภาษี 1,712,721 638,459 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 1,712,721 638,459 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 548,527 (536,770) 210,247 (55,565)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,164,194) (1,175,229) 210,247 (55,565)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(1,164,194) (1,175,229) 210,247 (55,565)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 548,527 (536,770) 210,247 (55,565)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

548,527 (536,770) 210,247 (55,565)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.324) (0.327) 0.059 (0.015)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนลด

มูลค่าจากการ การเปลียน ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน) แปลงมูลค่า การป้องกนั แลกเปลียนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ สะสมทียงัไม่ได้ ของเงินลงทุน ความเสียง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เผอืขาย กระแสเงินสด ข้อมูลทางการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 30,742 (2,480,378) - (30,275) (1,028,395) (1,058,670) 15,675,937 15,675,937

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 14,144 - - - - - 14,144 14,144

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (1,164,194) - 13,033 1,699,688 1,712,721 548,527 548,527

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 44,886 (3,644,572) - (17,242) 671,293 654,051 16,238,608 16,238,608

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 19,793 - - - - - 19,793 19,793

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

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

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนทุนจาก กาํไร(ขาดทุน)

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สะสมทียงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 30,742 (563,682) 20,770,444

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 14,144 - 14,144

กําไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 210,247 210,247

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 44,886 (353,435) 20,994,835

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 19,793 - 19,793

ขาดทนุเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - (55,565) (55,565)

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวดก่อนภาษเีงนิได้ (1,164,304) (1,190,438) 209,925 (56,048)

รายการปรบัปรงุขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 924,395 717,499 1,315 1,208

ผล(กําไร)ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

จากสนิทรพัยท์างการเงนิ (41,754) 118,821 - -

การปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพอืการลงทุน 1,468 - - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (217) (367) - (6)

(กําไร)ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (242) 2,042 - -

คา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 13,083 - - -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (324,064) - -

กําไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมในการรว่มคา้ (102,274) - - -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 265 6,229 7,338 5,895

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 7,086 6,073 1,275 1,206

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (95,330) - -

การปรบัมลูคา่ยุตธิรรมจากการเปลยีนแปลงของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 20,228 - - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 1,672 5,861 - -

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 4,132 157,432 - -

(กําไร)ขาดทุนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน 13,646 61,056 (196,500) (31,140)

ดอกเบยีรบั (31,353) (107,991) (101,349) (43,090)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบยีจา่ย) 516,606 287,681 13,758 16,581

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 162,437 (355,496) (64,238) (105,394)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 162,437 (355,496) (64,238) (105,394)

การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 93,547 128,636 15,023 (2,869)

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 30,874 20,741 11,578 11,972

สนิคา้คงเหลอื 3,221 27,349 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 103,340 39,458 (3,023) (4,929)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (8,942) 10,803 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 213,347 (307,036) (7,014) (50,038)

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (31,532) (148,172) (32,148) 7,665

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน (171,019) 38,986 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (144,797) (111,343) (812) (2,160)

หนีสนิไมห่มุนเวยีน (53,647) 835 - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 196,829 (655,239) (80,634) (145,753)

จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (664) (708) - -

จา่ยดอกเบยี (358,134) (151,699) (13,108) (14,716)

จา่ยภาษเีงนิได้ (30,357) (30,612) (2,241) (969)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (192,326) (838,258) (95,983) (161,438)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (62,200) (402,300) - (60,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 71,850 444,178 - 60,000

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 8,852 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั (133,503) (274,472) (926,653) (243,313)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 119,453 - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเพมิเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (210,428) - - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัการซอืธุรกจิ (442,063) - - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบัการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (31,084) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,341) (808) (267) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (288,206) (572,098) (198) (1,050)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 249,528 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทถีอืไว้

เพอืขาย 183,704 - - -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 2,711 10,400 4,398 8,171

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (879,476) (457,203) (913,868) (236,192)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (129,605) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 46,219 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,544,300 173,877 20,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,772,165) (113,005) (1,191) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (198,699) (27,042) (778) (681)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 443,831 80,049 18,031 (681)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (627,971) (1,215,412) (991,820) (398,311)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสด 23,139 32,666 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 2,492,657 3,591,606 1,219,695 1,730,962

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 1,887,825 2,408,860 227,875 1,332,651

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสดทมีสีาระสาํคญั 

ณ วนัท ี30 กนัยายน ประกอบดว้ย

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11,251 333,205 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 24,456 - -

การไดม้าซงึทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ตามสญัญาเชา่ - 25,510 - -

การจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

โดยทยีงัไมไ่ดร้บัชําระเงนิ - 216,726 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) คอื กำรด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบักำรลงทุนและธุรกจิโรงแรมทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่ ี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 สำยพนัธุ์เดลต้ำ ตัง้แต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ยงัคงรุนแรงอยู่ โดยยงัคงพบจ ำนวน 
ผู้ติดเชื้อรำยวนัค่อนขำ้งสูง และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอนัเนื่องมำจำกมำตรกำรลอ็กดำวน์และกำรจ ำกดั 
กำรเดนิทำงทีเ่ขม้งวด อย่ำงไรกต็ำม เรำไดเ้ริม่เหน็สญัญำณกำรผ่อนคลำยมำตรกำรในบำงประเทศ ซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัรำกำรไดร้บั
วคัซนีทีสู่ง ตัง้แต่ช่วงต้นไตรมำสที ่3 เป็นต้นมำ รวมถงึประเทศไทยที่ได้ตัง้เป้ำหมำยกำรเปิดประเทศในวนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
เพื่อต้อนรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ได้รบักำรฉีดวคัซีนครบแล้ว  จำกปัจจยัดงักล่ำวส่งผลให้ภำคกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยใน  
ไตรมำสที่ 3 ยงัคงชะลอตัวอยู่ แต่ในขณะที่บำงประเทศเริ่มได้เห็นกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยวแล้ว เช่นประเทศในสหรำช
อำณำจกัร ประเทศในยุโรป และสำธำรณรฐัมลัดีฟส์ เป็นต้น ส่งผลให้ผลประกอบกำรของกลุ่มกิจกำรฟ้ืนตัวดีขึ้นในไตรมำสที่ 3  
เมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ   ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัคงตดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และมำตรกำรของทำงภำครฐั
อย่ำงใกล้ชดิเพื่อวำงแผนรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่กบักำรรกัษำสภำพคล่องและกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำย
โดยรวมของบรษิัท ดงันัน้  กลุ่มกจิกำรยงัคงตดัสนิใจปิดท ำกำรโรงแรมในบำงสถำนที่เป็นกำรชัว่ครำวเพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และมำตรกำรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วของแต่ละประเทศ 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 4 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
4.1 กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2564 

และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่อกลุ่มกจิกำร 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 

ทีก่ลุ่มกจิกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้  
 
กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะที่ 2 (กำรปรบัปรุงระยะที่ 2) มกีำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 
(TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 (TFRS 16) 
ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถึงผลกระทบจำก  
กำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำ
ดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมณิผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตัิ 

 
5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิระบุส่วนงำน
ทีร่ำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมเขตภูมศิำสตร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม 
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ 

 
ส่วนงำน 
ธรุกิจอ่ืน* 

 
 

รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดต้ำมส่วนงำน 107,936 2,660,599 514,504 3,283,039 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (14) - (323,310) (323,324) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 107,922 2,660,599 191,194 2,959,715 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ (483,368) (692,874) 11,938 (1,164,304) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 

107,922 2,660,599 191,194 2,959,715 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

- - - - 

รวมรำยได ้ 107,922 2,660,599 191,194 2,959,715 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่นและธุรกจิบรหิำรจดักำร 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิระบุส่วนงำน
ทีร่ำยงำนของธุรกจิเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมเขตภูมศิำสตร ์ดงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงแรม
ในประเทศ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโรงแรม
ต่ำงประเทศ* 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจอ่ืน** 

 
 

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

 
293,377 

 
972,269 

 
390,058 

 
1,655,704 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 

 
- 

 
- 

 
30,705 

 
30,705 

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



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 รวมมูลค่ำยุติธรรม/มูลค่ำตำมบญัชี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 91,874 93,931 - - 91,874 93,931 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 91,874 93,931 - - 91,874 93,931 
 

      

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - - 34,090 35,617 34,090 35,617 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - - 34,090 35,617 34,090 35,617 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 รวมมูลค่ำยุติธรรม/ มูลค่ำตำมบญัชี 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 6 6 6 6 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 6 6 6 6 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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7 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ค ำนวณโดยท ำประมำณกำรกระแสเงินสดตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมสญัญำ (กรณีดอกเบี้ยคงที่) หรอือตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่งไดม้ำจำกเส้นอตัรำตอบแทน (กรณีดอกเบี้ยลอยตวั) แล้วจงึ  
คดิลดกระแสเงนิสดด้วยเส้นอตัรำผลตอบแทนสกุลเงนินัน้และแปลงเป็นมูลค่ำในสกุลบำทด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ทัง้นี้ ขอ้มลูตลำดทีใ่ชท้ัง้หมดสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำดทีม่สีภำพคล่อง 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำ สุทธิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิ
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 152,536 42,490 - - 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 8,338 4,173 - - 
ระหว่ำง 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 4,653 69,094 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 44,947 4,242 - - 
 210,474 119,999 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุน (60,570) (82,499) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 149,904 37,500 - - 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

20 

 
9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 19,288,734 4,083 
กำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 15) 11,345,639 - 
กำรซื้อ 201,496 198 
โอนไปกลุ่มสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย สุทธิ (1,013,531) - 
กำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย สุทธ ิ (1,672) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (917,833) (1,275) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 2,448,486 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 31,351,319 3,006 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่วมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมจี ำนวน 6,019.09 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 2,021.86 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรใชท้ี่ดนิ สิง่ปลูกสรำ้ง และสนิทรพัย์สทิธิกำรใชข้องกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 28,092.24 ล้ำนบำท 
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 15,988.46 ล้ำนบำท) วำงเป็นหลักทรพัย์ค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  
(หมำยเหตุขอ้ 11) 
 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

บริษทัร่วม       
บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรสนับสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 27 27 11,955 12,716 
รวม     11,955 12,716 
       
กำรร่วมค้ำ       
FS JV Co Limited สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น - 50 - - 
FS JV License Limited สหรำชอำณำจกัร ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50 50 71,084 59,248 
Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส์ ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 50 50 308,618 20,010 
รวม     379,702 79,258 
       
รวม     391,657 91,974 
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10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 91,974 257,156 
กำรลงทุนเพิม่ 210,428 - 
ก ำไรจำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมในกำรร่วมคำ้ 102,274 - 
ลดลงจำกกำรเปลีย่นสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อย (102,274) - 
เพิม่ขึน้จำกกำรหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัเจำ้หนี้ 
   ค่ำหุน้ในกำรร่วมคำ้ 

 
30,061 

 
- 

เพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นสถำนะจำกบรษิทัย่อยเป็นกำรร่วมคำ้ - 124,758 
ตดัรำยกำรก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - (95,330) 
ตดัรำยกำรกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสด 
   ตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
20,228 

 
- 

ส่วนแบ่งขำดทุน (4,132) (157,432) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 43,098 (18,922) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 391,657 110,230 
 
เมื่อวนัที ่16 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 S Hotels and Resorts (UK) Limited ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดซ้ื้อหุน้ของ FS JV Co Limited ซึง่เป็น
กำรร่วมค้ำของบริษัทย่อยดงักล่ำวเพิม่จ ำนวน 500,000 หุ้น ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 50 โดยมมีูลค่ำรวม 12.62 ล้ำนปอนด์ ผลจำกกำร 
ซื้อหุน้ดงักล่ำว ท ำให ้S Hotels and Resorts (UK) Limited มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน FS JV Co Limited จำกรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 100 
ของทุนจดทะเบยีน และท ำให ้FS JV Co Limited เปลีย่นสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนของกำรร่วมค้ำตำมส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได ้
มจี ำนวน 1.31 ลำ้นเหรยีญสหรฐั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2.03 ลำ้นเหรยีญสหรฐั) 
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11 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินกู้ยืม     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 129,605 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธิ 

 
4,943,826 

 
2,628,923 

 
328,272 

 
324,477 

เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ 9,400,759 5,724,465 338,579 324,619 
รวม 14,344,585 8,482,993 666,851 649,096 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 8,482,993 649,096 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 2,544,300 20,000 
เพิม่ขึน้จำกกำรเขำ้ซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 15) 4,341,843 - 
จ่ำยช ำระคนื (1,901,770) (1,191) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มื 13,627 392 
ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 3,196 (1,446) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 13,646 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 846,750 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 14,344,585 666,851 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นเงนิกู้ยมืทีม่ ีหลกัประกนัจ ำนวน 13,677.74 ล้ำนบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 7,704.29 ลำ้นบำท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง และหุน้ของบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั 
 

ในระหว่ำงงวด บรษิทัมเีงนิกู้ยมืเพิม่ขึ้นจ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยในช่วงระหว่ำงรอ้ยละ 2.00 ถงึรอ้ยละ 6.15 ต่อปี
ตลอดอำยุสญัญำ โดยมกี ำหนดช ำระคนืภำยในวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2568 และกลุ่มกจิกำรมเีงนิกู้ยมืเพิม่ขึน้จ ำนวน 2,551.61 ล้ำนบำท 
ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยในช่วงระหว่ำงร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 6.15 ต่อปีตลอดอำยุสญัญำ และ MLR ลบอัตรำส่วนเพิ่ม และ LIBOR  
บวกอตัรำส่วนเพิม่ โดยมกี ำหนดช ำระคนืตัง้แต่วนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 ถงึภำยในวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2580  
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชจ้ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
และจ ำนวน 16.75 ล้ำนเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 40.00 ล้ำนบำท และจ ำนวน 14.45 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และ
จ ำนวน 16.75 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
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12 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูด้ว้ยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีทีใ่ชส้ ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 คอื อตัรำรอ้ยละ 0.01 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่ำงกำลเกำ้เดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 คืออัตรำร้อยละ 1.28 ต่อปี เพรำะกลุ่มกิจกำรไม่ได้บันทึกสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
ส ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษี เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมไม่แน่นอนในกำรน ำมำใชป้ระโยชน์ในอนำคต ทัง้นี้ ภำษขีองบรษิทัค ำนวณ
จำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 5 เนื่องจำกบรษิทัจดทะเบยีนเป็นศูนย์กลำงธุรกจิระหว่ำงประเทศ (International Business Centre : IBC)  
 

13 รำยได้อ่ืน 
 
รำยได้อื่นที่มสีำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก ำไรจำก 
กำรตีมูลค่ำยุติธรรมในกำรร่วมค้ำจำกกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ (Step-up business combination) จ ำนวน  
102.27 ลำ้นบำท เงนิชดเชยจำกกำรประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจ ำนวน 41.83 ลำ้นบำท และรำยไดด้อกเบีย้รบัจ ำนวน 31.35 ลำ้นบำท 
 

14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

ก) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1 13 1 13 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 8,300 1,994 
   กำรร่วมคำ้ - 1 - 1 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,060 - - - 
     
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ - 268 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3 643 - - 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563  
มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 34,709 11,602 
   กำรร่วมคำ้ 3,531 33,492 - - 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 3,476 2,351 3,477 2,159 
   บรษิทัร่วม 213 52 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 27,938 - 633 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ - 298 - 298 
   บรษิทัย่อย - - - 30 
   บรษิทัร่วม 2,776 1,787 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 935 1,108 932 1,032 
     
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน     
   บรษิทัใหญ่ - 220 - 132 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 73 74 23 31 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 24,099 15,126 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,038 - - - 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ก) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563  
มดีงันี้ (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
    

   บรษิทัใหญ่ 161 276 - - 
   บรษิทัร่วม 1 - - - 

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 511 810 - - 

     

ดอกเบีย้รบั 
    

   บรษิทัย่อย - - 99,020 32,121 

   กำรร่วมคำ้ 28,819 96,219 - - 

     

รำยได้อ่ืน 
    

   บรษิทัใหญ่ 2,119 - 2,119 - 

   กำรร่วมคำ้ - 95,330 - - 

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 30,705 - - 

     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 8,457 7,054 8,458 6,476 
   บรษิทัร่วม 387 1,210 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,877 56,320 - 8,324 
 

    

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ 370 32,063 210 681 
   บรษิทัย่อย - - 93 30 
   บรษิทัร่วม 7,560 8,895 - - 
   กำรร่วมคำ้ 20,228 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,088 4,202 2,984 2,669 
     

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน     
   บรษิทัใหญ่ 220 1,265 132 748 
     

 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ - 89 - - 
   บรษิทัร่วม - 255 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น -  189  - - 
 -  533  - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 10,539 18,919 10,539 18,919 
   บรษิทัย่อย - - 70,862 63,598 
   กำรร่วมคำ้ 1 - 1 - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 12,027 1,013 3,560 992 
 22,567 19,932 84,962 83,509 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 145,420 41,309 
   กำรร่วมคำ้ 1,824 420,019 - - 
 1,824 420,019 145,420 41,309 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 784 2,958 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 32 18,907 32 33 
 32 18,907 816 2,991 
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24,423 459,391 231,198 127,809 

 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 4,529 - - 
 - 4,529 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 11,251 23,736 8,458 17,476 
   บรษิทัย่อย - - - 76 
   บรษิทัร่วม - 1,488 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,563 17,373 36 11,398 
 15,814 42,597 8,494 28,950 
     
รำยได้รบัล่วงหน้ำ     
   บรษิทัย่อย - - - 225 
 - - - 225 
     

รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,814 47,126 8,494 29,175 
 
ค) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรร่วมคำ้ 211,538 218,779 - - 
รวมลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธิ 211,538 218,779 - - 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

29 

 
14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย - - 4,351,713 3,252,692 
 - กำรร่วมคำ้ 22,806 1,862,713 - - 
รวม 22,806 1,862,713 4,351,713 3,252,692 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 2,433.69 ล้ำนบำท (วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5.00 ล้ำนปอนด์ และจ ำนวน 2,374.89 ล้ำนบำท) ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 
3.25 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม และจ ำนวน 21.34 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และจ ำนวน 26.52 ล้ำนปอนด์ (วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 21.34 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และจ ำนวน 0.98 ลำ้นปอนด)์ ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี โดย
มกี ำหนดช ำระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2569 ถงึภำยในปี พ.ศ. 2572 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 0.50 ล้ำนปอนด์ ซึ่งม ี
อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 45.10 ลำ้นปอนด ์ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8.00 ต่อปี และ 
อตัรำดอกเบีย้ LIBOR บวก 6.50 ต่อปี) โดยมกี ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2566 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,862,713 1,501,629 3,252,692 938,966 
เงนิใหกู้ร้ะหว่ำงงวด 133,503 274,472 926,654 243,313 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด - - (8,852) - 
ลดลงจำกกำรหกักลบเงนิใหกู้้ยมืระยะยำว 
   แก่กำรร่วมคำ้กบัเจำ้หนี้ค่ำหุน้ 

 
(30,061) 

 
- 

 
- 

 
- 

ลดลงจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน     
   ในกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อย (2,031,103) - - - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ - - 181,219 30,567 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 87,754 45,671 - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 22,806 1,821,772 4,351,713 1,212,846 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืค้ำงจ่ำยส ำหรบัผู้บรหิำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 44,535 18,260 13,902 8,299 
ผลประโยชน์ระยะยำว 6,963 7,095 6,963 7,095 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้ 
   เป็นเกณฑ์ 1,016 1,021 1,016 989 
รวม 52,514 26,376 21,881 16,383 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 113,307 63,786 36,984 31,106 
ผลประโยชน์ระยะยำว 20,549 18,971 20,549 18,971 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้ 
   เป็นเกณฑ์ 3,446 5,068 3,414 4,882 
รวม 137,302 87,825 60,947 54,959 
 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

31 

 
15 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
FS JV Co Limited 
 
เมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ พ. ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมญั FS JV Co Limited (ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร) ในสดัส่วน 
รอ้ยละ  50 จำกบรษิทัอื่น จ ำนวนเงนิ 12.62 ล้ำนปอนด์ ท ำใหภ้ำยหลงักำรท ำรำยกำรกลุ่มกิจกำรถือหุ้นใน FS JV Co Limited ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 และเปลีย่นสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
 
รำยละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยในกำรซื้อสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและค่ำควำมนิยมมดีงันี้ 
 
 ข้อมูล 

ทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 
 พนับำท 
 

 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - เงนิสด 536,301 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย 536,301 
มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน FS JV Co Limited ซึง่ถอือยู่ก่อนวนัรวมธุรกจิ 102,274 
สิง่ตอบแทนทัง้หมด 638,575 
 
มลูค่ำทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ 
 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 94,238 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 223,885 
สนิคำ้คงเหลอื 9,519 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธ ิ 11,345,639 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (853,791) 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (4,341,843) 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (39,834) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ (3,511,960) 
เงนิกูย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (2,031,103) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (190,801) 
สนิทรพัยอ์ื่นหกัดว้ยหนี้สนิอื่น (499,400) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดสุ้ทธ ิ 204,549 
ค่ำควำมนิยม 434,026 
สนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัสุทธ ิ 638,575 
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15 กำรซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 
บรษิทั FS JV Co Limited ก่อใหเ้กดิรำยไดจ้ ำนวน 1,530.31 ลำ้นบำท และขำดทุนจ ำนวน 75.79 ลำ้นบำท แก่กลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์ถงึ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ซึง่ไดแ้สดงรวมอยู่ในงบก ำไรเบด็เสรจ็รวม หำกกำรซื้อธุรกจิเกิดขึน้ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 รำยไดร้วมและขำดทุนรวมส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 จะเป็นจ ำนวน  
2,921.69 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1,307.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้ำและก ำลงัพจิำรณำ  
กำรปันต้นทุนของกำรซื้อกลุ่มกจิกำร FS JV Co Limited ดงันัน้ ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขำ้งต้นอำจจ ำเป็นต้องปรบัปรุงใหถู้กต้องต่อไป
ตำมมลูค่ำยุตธิรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซื้อธุรกจิ ซึง่คำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยใน 12 เดอืนนับจำกวนัทีม่อี ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อย
ดงักล่ำว 
 

16 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

16.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ 
ล้ำนบำท ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ 
       

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 2.81 0.12 1.13 21.34 3.65 - 
 
16.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำบรกิำรภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำยใน 1 ปี 9.65 11.23 4.09 4.85 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 0.55 2.05 0.19 1.90 
รวม 10.20 13.28 4.28 6.75 

 
16.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ 
เป็นจ ำนวน 5.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.28 ล้ำนเหรียญฟิจิ (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน  
0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
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17 กลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย สุทธิ 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำท ำสญัญำจะซื้อจะขำยสนิทรพัย์ของโรงแรม 3 แห่ง 
ในสหรำชอำณำจกัรกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรโอนสนิทรพัยข์องโรงแรม 1 แห่งแลว้ในวนัที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2564 
ส่วนอกี 2 แห่ง กลุ่มกจิกำรจะด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในปี พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรจงึไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์ของ 2 โรงแรมดงักล่ำวจ ำนวน 19.60 ลำ้นปอนดห์รอืเทยีบเท่ำ
กบั 894.01 ล้ำนบำท เป็นกลุ่มสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย ซึ่งถูกวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีบั
มลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
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