
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิ 
เฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,808,615 1,913,747 42,100 147,237

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 81,216 95,370 6 6

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 392,217 387,226 110 2

สนิคา้คงเหลอื 194,508 197,777 - -

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 6,822 22,326 290,255 267,054

กลุม่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย สทุธิ 9 1,780,357 1,813,214 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 308,332 293,308 34,819 31,507

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,572,067 4,722,968 367,290 445,806

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 16,845 16,845 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10 374,937 387,392 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - 16,835,649 16,835,649

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สทุธิ 14 213,931 211,573 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 21,862 22,549 4,440,003 4,380,931

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 889,200 893,140 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 11 28,474,805 29,068,109 2,183 2,600

คา่ความนิยม 1,621,236 1,640,558 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 83,552 87,138 4,458 4,380

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 114,618 119,031 2,329 2,162

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 75,358 44,815 1,146 8,781

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 31,886,344 32,491,150 21,285,768 21,234,503

รวมสินทรพัย ์ 36,458,411 37,214,118 21,653,058 21,680,309

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,603,991 1,634,569 13,654 11,262

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 11,973 13,854 2,772 8,953

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 - - 12,500 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี สทุธิ 12 4,497,503 4,986,073 111,110 436,852

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี สทุธิ 79,351 88,598 620 859

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 4,222 21,217 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 450 463 - -

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 62,609 71,492 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 114,053 106,145 1,783 2,343

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,374,152 6,922,411 142,439 460,269

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สทุธิ 12 9,395,170 9,139,950 552,381 229,284

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 3,771,782 3,877,828 218 230

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,238,868 1,264,217 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,065 42,719 13,915 13,057

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 84,688 85,135 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 14,534,573 14,409,849 566,514 242,571

รวมหน้ีสิน  20,908,725 21,332,260 708,953 702,840

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200 18,318,200 18,318,200 18,318,200

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200 17,968,200 17,968,200 17,968,200

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

สว่นลดมลูคา่จากการรวมกจิการภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั (2,119,141) (2,119,141) - -

สว่นทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 43,754 43,754 43,754 43,754

ขาดทนุสะสม (3,921,373) (3,717,287) (403,033) (369,669)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 243,062 371,148 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 15,549,686 15,881,858 20,944,105 20,977,469

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 36,458,411 37,214,118 21,653,058 21,680,309

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 1,689,622 543,764 - -

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 21,011 7,921

ตน้ทนุจากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (1,258,798) (566,057) - -

ตน้ทนุคา่บรหิารจดัการ - - (12,869) (7,545)

กาํไร(ขาดทุน)ข ัน้ต้น 430,824 (22,293) 8,142 376

รายไดอ้ื่น 10,428 148,477 35,598 100,860

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (80,681) (39,392) (769) (1,644)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (383,739) (259,772) (73,026) (25,137)

ตน้ทนุทางการเงนิ(ดอกเบีย้จา่ย) (175,624) (130,923) (3,476) (4,960)

สว่นแบง่ขาดทนุจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (8,954) (6,165) - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (207,746) (310,068) (33,531) 69,495

ภาษเีงนิได้ 3,660 (830) 167 131

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (204,086) (310,898) (33,364) 69,626

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - สุทธิจากภาษี

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 8,831 5,336 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

ขอ้มลูทางการเงนิ (135,592) 581,398 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั   (1,325) (800) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

  กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธจิากภาษี (128,086) 585,934 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 

- สุทธิจากภาษี (128,086) 585,934 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (332,172) 275,036 (33,364) 69,626

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (204,086) (310,898) (33,364) 69,626

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(204,086) (310,898) (33,364) 69,626

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (332,172) 275,036 (33,364) 69,626

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(332,172) 275,036 (33,364) 69,626

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.06) (0.09) (0.01) 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนลด

มลูค่าจากการ ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก การป้องกนั แลกเปลี่ยนจาก รวมส่วน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ ความเสี่ยง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอื่น ผ ูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ ขาดทุนสะสม กระแสเงินสด ข้อมลูทางการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 43,754 (3,717,287) (10,193) 381,341 371,148 15,881,858 15,881,858

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (204,086) 7,506 (135,592) (128,086) (332,172) (332,172)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 43,754 (3,921,373) (2,687) 245,749 243,062 15,549,686 15,549,686

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 3,972 - - - - 3,972 3,972

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (310,898) 4,536 581,398 585,934 275,036 275,036

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 34,714 (2,791,276) (25,739) (446,997) (472,736) 15,954,945 15,954,945

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

7



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ส่วนทุนจาก

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ขาดทุนสะสม เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 17,968,200 3,335,184 43,754 (369,669) 20,977,469

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - (33,364) (33,364)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 17,968,200 3,335,184 43,754 (403,033) 20,944,105

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 3,972 - 3,972

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 69,626 69,626

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 17,968,200 3,335,184 34,714 (494,056) 20,844,042

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวดก่อนภาษเีงนิได้ (207,746) (310,068) (33,531) 69,495

รายการปรบัปรงุกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 288,171 247,435 451 414

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากสนิทรพัยท์างการเงนิ (20,323) (5,671) - -

การตดัจาํหน่ายลกูหน้ี 24,223 - - -

การปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทุน 689 229 - -

กําไรจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดั

มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (54) (184) - -

กําไรจากการตมีลูค่ายตุธิรรมในการรว่มคา้ - (102,274) - -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - (441) - 1,625

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,595 1,350 858 425

การปรบัมลูค่ายตุธิรรมจากการเปลีย่นแปลงของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ - (8,369) - -

(กําไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายสนิทรพัย์ (101) 1,630 - -

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 8,954 6,165 - -

(กําไร)ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 5,416 (6,370) 40,642 (63,374)

ดอกเบีย้รบั (3,657) (25,013) (34,569) (32,168)

ตน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบีย้จา่ย) 175,624 130,923 3,476 4,960

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 272,791 (70,658) (22,673) (18,623)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 272,791 (70,658) (22,673) (18,623)
การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (3,113) 153,166 (108) 3,310
ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,866 35,459 9,541 14,114
สนิคา้คงเหลอื 3,542 417 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (15,420) (21,282) (3,205) (3,012)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (30,213) (10,680) 9,181 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 52,707 77,128 737 (5,918)
เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,881) (30,519) (6,191) (26,953)
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน (8,883) (59,985) - -
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน - (3) - -
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 7,908 19,356 (560) (284)
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (61,779) (55,082) - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 231,525 37,317 (13,278) (37,366)
จา่ยดอกเบีย้ (129,228) (116,074) (3,236) (3,151)
จา่ยภาษเีงนิได้ (2,877) (2,865) (1,546) (790)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 99,420 (81,622) (18,060) (41,307)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (48,874) (33,400) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 63,083 28,912 - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 8,852
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (133,503) (97,995) (916,648)
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเพิม่เงนิลงทุนในการรว่มคา้ - (210,428) - -
เงนิสดจา่ยสาํหรบัการซือ้ธรุกจิ - (442,063) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (594) (1,039) (112) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (37,940) (181,861) - (9)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 113 - - -
เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้ - 550 - 2,326

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (24,212) (972,832) (98,107) (905,479)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - - 12,500 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (129,605) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 1,634,761 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (92,501) (1,489,435) (1,209) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (81,473) (34,172) (261) (259)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (173,974) (18,451) 11,030 (259)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (98,766) (1,072,905) (105,137) (947,045)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด (6,366) 47,781 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,913,747 2,492,657 147,237 1,219,695

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 1,808,615 1,467,533 42,100 272,650

รายการที่มิใช่เงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสดทีม่สีาระสาํคญั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11,043 68,790 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

12 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิกำร) คอื กำรด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักำรลงทุนและธุรกจิโรงแรมทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 
สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้โคโรน่ำ 2019 (กำรระบำดของ COVID-19) ทัว่โลกในปี พ.ศ. 2565 มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้อยำ่งมี
นัยส ำคญัโดยเปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2564 เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัสำยพนัธุ์โอมคิรอนทีม่ยีอดผูต้ดิเชือ้ทีม่อีำกำรรุนแรง
และผูเ้สยีชวีติทรงตวัในระดบัต ่ำ และไม่เกนิศกัยภำพของระบบสำธำรณสุข ผนวกกบักำรกระจำยวคัซนีทีค่รอบคลุมสดัส่วนประชำกร 
และกำรฉีดเขม็กระตุน้ภูมคิุม้กนัด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรเหน็สญัญำณกำรฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนของกำรด ำเนินกจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิ รวมถงึภำคกำรท่องเทีย่วตัง้แต่ไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ ลกัษณะและควำมรวดเรว็ในกำรฟ้ืนตวั
ของกำรท่องเทีย่วนัน้จะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละประเทศทีก่ลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนินกจิกำรอยู ่กล่ำวคอื ประเทศในกลุ่มสหรำชอำณำจกัร 
และสำธำรณรฐัมลัดฟีส ์ยงัคงควบคุมสถำนกำรณ์ไดด้อียำ่งต่อเนื่อง จงึสง่ผลต่อกำรคำดกำรณ์กำรเตบิโตต่อเนื่องของปรมิำณควำมตอ้งกำร
ท่องเทีย่ว ในขณะทีส่ถำนกำรณ์โควดิ-19 ในประเทศไทย สำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจ ิคำดว่ำจะเหน็กำรพลกิฟ้ืนของ
จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศอย่ำงกำ้วกระโดดในปี พ.ศ. 2565 จำกฐำนทีต่ ่ำในปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกทัง้ 3 ประเทศ
ดงักล่ำวเริม่ทยอยเปิดประเทศตอ้นรบันกัท่องเทีย่วจำกต่ำงชำตไิดต้ัง้แต่ชว่งไตรมำสที ่4 ปี พ.ศ. 2564 เป็นตน้มำ 
 
จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กลุ่มกจิกำรตดัสนิใจเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมเกอืบทัง้หมด ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศิทำงกำรฟ้ืนตวั
ของอุตสำหกรรม อนัจะส่งผลใหผ้ลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรฟ้ืนตวัดขีึน้อย่ำงเหน็ได้ชดัในปี พ.ศ. 2565 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในไตรมำสที ่
4 ของปี เนื่องจำกเป็นชว่งฤดูกำลท่องเทีย่วของหลำยประเทศทีก่ลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนินกจิกำรอยู ่อยำ่งไรกต็ำม ปัจจยัหน่วงในกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำรยงัคงขึน้อยูก่บักำรกลบัมำแพรร่ะบำดอยำ่งรวดเรว็ของโรคอกีครัง้ หรอืกำรกลำยพนัธุข์องไวรสั ตลอดจนปัจจยัมหภำคอืน่ๆ 
ทีส่่งผลต่อสภำพเศรษฐกจิโลกในภำพรวม ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรยงัคงเฝ้ำตดิตำมสถำนกำรณ์ มำตรกำร และนโยบำยของภำครฐัอยำ่งใกลช้ดิ 
เพื่อปรบัแผนในกำรด ำเนินธุรกจิ รบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพควบคูก่บักำรรกัษำสภำพคล่องและกำรควบคุมคำ่ใชจ้่ำย
โดยรวมต่อไป 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรือ่งกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัิ
ดงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักลุ่มกจิกำร 
 
กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ก ำหนดมำตรกำร
ผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรปฎิรูป
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถงึ

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ  โดยเกณฑ์ใหม่ที่เทยีบเท่ำกบัเกณฑ์เดมิในเชงิ
เศรษฐกจิ กจิกำรจะไมต่อ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี 

• ใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้ส ำหรบักรณีทีค่วำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้ว่นของควำมไมม่ปีระสทิธผิล 

 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมมำตฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งต้น โดยไม่มผีลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิไดพ้จิำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมรปูแบบกำรบรหิำรจ ำนวน 5 สว่นงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไร 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
 กลุ่มโรงแรมท่ี

บริษทัฯ บริหำร
จดักำรเอง 

(ประเทศไทย, 
สำธำรณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 
กลุ่มโรงแรม 

Outrigger 
(สำธำรณรฐั
มอริเชียส, 

สำธำรณรฐัฟิจิ) 

 
 

กลุ่มโรงแรม 
Crossroads 
(สำธำรณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 
 
 

กลุ่มโรงแรมใน 
สหรำช

อำณำจกัร 

 
 
 
 

ส่วนงำน 
ธรุกิจอ่ืน* 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดต้ำมสว่นงำน 184,699 182,449 654,479 668,468 58,547 1,748,642 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน (473) - - - (57,073) (57,546) 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 184,226 182,449 654,479 668,468 1,474 1,691,096 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง
 ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 

 
184,226 

 
182,449 

 
654,479 

 
668,468 

 
1,474 

 
1,691,096 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตั ิ
 ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
 (over time) - - - - - - 
รวมรำยได ้ 184,226 182,449 654,479 668,468 1,474 1,691,096 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ (86,760) (68,994) 80,575 (130,785) (1,782) (207,746) 
ภำษเีงนิได ้      3,660 
ขำดทุนส ำหรบังวด      (204,086) 

 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรรว่มทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 กลุ่มโรงแรมท่ี

บริษทัฯ บริหำร
จดักำรเอง 

(ประเทศไทย, 
สำธำรณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 
กลุ่มโรงแรม 

Outrigger 
(สำธำรณรฐั
มอริเชียส, 

สำธำรณรฐัฟิจิ) 

 
 

กลุ่มโรงแรม 
Crossroads 
(สำธำรณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 
 
 

กลุ่มโรงแรมใน 
สหรำช

อำณำจกัร 

 
 
 
 

ส่วนงำน 
ธรุกิจอ่ืน* 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดต้ำมสว่นงำน 34,828 22,700 398,255 87,995 245,873 789,651 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน (14) - - - (103,561) (103,575) 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 34,814 22,700 398,255 87,995 142,312 686,076 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง
 ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 

 
34,814 

 
22,700 

 
398,255 

 
87,995 

 
142,312 

 
686,076 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตั ิ
 ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
 (over time) - - - - - - 
รวมรำยได ้ 34,814 22,700 398,255 87,995 142,312 686,076 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ (183,323) (115,476) (36,104) 24,927 (92) (310,068) 
ภำษเีงนิได ้      (830) 
ขำดทุนส ำหรบังวด      (310,898) 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรรว่มทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 

7 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมแต่ละระดบั  แต่ไม่รวมถงึรำยกำรที่มูลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

  มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยติุธรรม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ระดบัที ่1 81,216 95,370 6 6 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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7 มูลค่ำยติุธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรที่มูลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี(ต่อ) 

 

 
 มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยติุธรรม พนับำท พนับำท 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ระดบัที ่2 4,222 21,217 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยทีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรมประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระผกูพนั ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยที่มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมประกอบด้วย เงนิกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เจำ้หนี้เงนิประกนั
ผลงำน หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น และหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
  มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยติุธรรม พนับำท พนับำท 
    
สินทรพัย ์    
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ระดบัที ่3 889,200 893,140 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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7 มูลค่ำยติุธรรม (ต่อ) 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ค ำนวณจำกมลูคำ่ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคต โดยอำ้งองิจำก
เสน้อตัรำผลตอบแทน (Yield curves) ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนประกอบดว้ย กำรคดิลดกระแสเงนิสด รปูแบบ
ของกำรประเมนิมลูค่ำพจิำรณำดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดจ้ำกทรพัยส์นิ โดยค ำนึงถงึอตัรำเช่ำทีค่ำดไว ้และกระแสเงนิสด
สทุธทิีค่ำดไว ้โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัคำ่ควำมเสีย่งแลว้ดว้ยวธิรีำยได ้
 

8 ลกูหน้ีกำรค้ำ สทุธิ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธิ 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 182,201 182,585 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 88,644 94,366 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 21,442 24,998 
ระหว่ำง 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 9,852 4,858 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 13,135 41,999 
 315,274 348,806 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (35,125) (56,144) 
ลกูหนี้กำรคำ้ สทุธ ิ 280,149 292,662 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 กลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถอืไวเ้พื่อขำย สทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยข์องโรงแรม 3 แห่งในสหรำชอำณำจกัรจ ำนวน 21.68 ลำ้นปอนดห์รอื 
เทยีบเทำ่กบั 947.99 ลำ้นบำท และโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีสจ์ ำนวน 25.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเท่ำกบั 832.37 ลำ้นบำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1,780.36 ลำ้นบำท เป็นกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็
ภำยในปี พ.ศ. 2565 
 
สนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยวดัมลูค่ำโดยใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำย 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และกำรรว่มค้ำ 
 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

บริษทัร่วม       

บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำร
สนบัสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 27 27 12,568 10,329 
รวม     12,568 10,329 
       

กำรร่วมค้ำ       
FS JV License Limited สหรำช 

อำณำจกัร 
ธุรกจิลงทุนใน
บรษิทัอื่น 50 50 63,960 75,753 

Prime Locations 
Management 3 Ltd. 

สำธำรณรฐั
เซเชลส ์

ธุรกจิลงทุนใน
บรษิทัอื่น 50 50 298,409 301,310 

รวม     362,369 377,063 
       

รวม     374,937 387,392 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และกำรรว่มค้ำ (ต่อ) 

 

10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 387,392 91,974 
กำรลงทุนเพิม่ - 210,428 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรมในกำรรว่มคำ้ - 102,274 
ลดลงจำกกำรเปลีย่นสถำนะจำกกำรรว่มคำ้เป็นบรษิทัยอ่ย - (102,274) 
เพิม่ขึน้จำกกำรหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัเจำ้หนี้คำ่หุน้ในกำรรว่มคำ้   - 30,061 
ส่วนแบ่งขำดทุน (8,954) (6,165) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (3,501) 14,923 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 374,937 341,221 

 

11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สทุธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 29,068,109 2,600 
กำรซือ้ 41,785 - 
กำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย สทุธ ิ (12) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (286,434) (417) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (348,643) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 28,474,805 2,183 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่วมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมจี ำนวน 5,210.57 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 5,364.97 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรใชท้ีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้ง และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชข้องกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 25,101.09 ลำ้นบำท 
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 25,112.41 ล้ำนบำท) วำงเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
(หมำยเหตุขอ้ 12)  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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12 เงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนท่ีหมุนเวียน     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี สทุธ ิ

 
4,497,503 4,986,073 111,110 436,852 

รวมสว่นทีห่มนุเวยีน 4,497,503 4,986,073 111,110 436,852 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว สุทธ ิ 9,395,170 9,139,950 552,381 229,284 
รวมสว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 9,395,170 9,139,950 552,381 229,284 
     
รวมเงนิกูย้มื สทุธ ิ 13,892,673 14,126,023 663,491 666,136 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 14,126,023 666,136 
ช ำระคนืเงนิกูย้มื (92,501) (1,209) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 732 91 
ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 2,629 (1,527) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 5,416 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (149,626) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 13,892,673 663,491 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัจ ำนวน 13,202.78 ลำ้นบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 13,432.27 ลำ้นบำท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง หุน้ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำร กำรจ ำนองสญัญำเช่ำระยะยำว 
และกำรท ำประกนัภยัสิง่ปลูกสรำ้งโดยใหธ้นำคำรเป็นผูร้บัผลประโยชน์ตำมกรมธรรมเ์ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใชจ้ ำนวน 210.00 ลำ้นบำท จ ำนวน 10.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
และจ ำนวน 16.75 ลำ้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท จ ำนวน 10.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และจ ำนวน 
16.75 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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13 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูด้ว้ยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก
ทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยกลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำภำษเีงนิไดท้ีต่่ำงจำกงวดก่อนเนื่องจำกผลกระทบของช่วงเวลำทีแ่ตกต่ำงกนัในกำรรบัรู้
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสยีภำษ ีรวมถงึขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร  
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 48 13 8 13 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 21,011 7,921 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,990 2,912 - - 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     

   บรษิทัใหญ่ 110 93 - - 
   กำรรว่มคำ้ 177 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 338 33 - -  

    

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 34,462 30,650 
   กำรรว่มคำ้ 3,550 23,364 - - 
     

รำยได้อ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ - 2,119 - 2,119 

   บรษิทัยอ่ย - - 587 - 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     

   บรษิทัใหญ่ 1,849 2,491 1,849 2,491 
   บรษิทัรว่ม 619 72 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 2,876 - - 
     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     

   บรษิทัใหญ่ - 322 - 162 
   บรษิทัยอ่ย - - - 93 
   บรษิทัรว่ม 4,042 2,500 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,411 1,038 1,009 1,013 
     

ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยโดยใช้ 
หุ้นเป็นเกณฑ ์

    

   บรษิทัใหญ่ - 220 - 132 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลกูหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ - 326 - - 
   บรษิทัยอ่ย - - 8,261 - 
   บรษิทัรว่ม 203 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 85 3,285 - - 
 288 3,611 8,261 - 
     

ลกูหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ - 10,275 - 10,265 
   บรษิทัยอ่ย - - 67,723 72,909 
   กำรรว่มคำ้ 1 1 1 1 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,880 6,148 493 3,890 
 3,881 16,424 68,217 87,065 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 213,106 179,178 
   กำรรว่มคำ้ 2,621 2,259 - - 
 2,621 2,259 213,106 179,178 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 639 779 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 32 32 32 32 
 32 32 671 811 
     
รวมลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,822 22,326 290,255 267,054 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัรว่ม 4,820 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 43 37 - - 
 4,863 37 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 2,613 9,206 2,613 8,743 
   บรษิทัยอ่ย - - 9 90 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,497 4,611 140 120 
 7,110 13,817 2,762 8,953 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 10 - 
 - - 10 - 
     
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,973 13,854 2,772 8,953 

 
ค) ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
กำรรว่มคำ้ 213,931 211,573 
รวมลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สทุธ ิ 213,931 211,573 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัยอ่ย - - 4,440,003 4,380,931 
 - กำรรว่มคำ้ 21,862 22,549 - - 
รวม 21,862 22,549 4,440,003 4,380,931 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยจ ำนวน 1.19 ล้ำนปอนด์หรือเทียบเท่ำกับ  
51.48 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.13 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ำกับ 37.81 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2,495.09 ล้ำนบำท  
(วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 0.30 ล้ำนปอนด์หรือเทียบเท่ำกับ 13.12 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2,473.98 ล้ำนบำท)  
ซึ่งมีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 4.07 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม และจ ำนวน 21.34 ล้ำนเหรยีญสหรฐัหรือ
เทยีบเท่ำกบั 707.21 ล้ำนบำท และจ ำนวน 26.52 ล้ำนปอนด์หรอืเทยีบเท่ำกบั 1,148.41 ล้ำบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 21.34 ลำ้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเท่ำกบั 709.50 ลำ้นบำท และจ ำนวน 26.52 ลำ้นปอนดห์รอืเทยีบเท่ำกบั 1,184.33 ลำ้นบำท) 
ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2569 ถงึภำยในปี พ.ศ. 2572 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรร่วมคำ้จ ำนวน 0.50 ลำ้นปอนด์หรอืเทยีบเท่ำกบั 
21.86 ลำ้นบำท ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 0.50 ลำ้นปอนดห์รอืเทยีบเท่ำกบั 
22.55 ลำ้นบำท ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8.00 ต่อปี) โดยมกี ำหนดช ำระภำยในปี พ.ศ. 2566 
 
อัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มกิจกำรค ำนวณโดยค ำนึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มำ  
ถวัเฉลีย่และอตัรำดอกเบีย้ในทอ้งตลำด 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 22,549 1,862,713 4,380,931 3,252,692 
เงนิใหกู้ร้ะหวำ่งงวด - 133,503 97,995 916,648 
รบัช ำระคนืระหวำ่งงวด - - - (8,852) 
ลดลงจำกกำรหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 
   แก่กำรรว่มคำ้กบัเจำ้หนี้คำ่หุน้ 

 
- 

 
(30,061) 

 
- - 

ลดลงจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน     
   ในกำรรว่มคำ้เป็นบรษิทัยอ่ย - (1,993,992) - - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 

 
- 

 
- 

 
(38,923) 

 
58,558 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (687) 49,363 - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 21,862 21,526 4,440,003 4,219,046 

 
จ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บรษิทัยอ่ย 12,500 - 
รวม 12,500 - 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัในรูปแบบของตัว๋สญัญำใช้เงนิจ ำนวน  
12.50 ลำ้นบำท ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.97 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระเมือ่ทวงถำม  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรอืค้ำงจ่ำยส ำหรบัผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565  
และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 53,704 21,363 16,295 12,392 
ผลประโยชน์ภำยหลงัเกษยีณอำยุ 11,091 6,623 8,696 6,623 
ผลประโยชน์ของพนกังำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้ 
   เป็นเกณฑ ์ - 1,415 - 1,382 
รวม 64,795 29,401 24,991 20,397 

 
15 ภำระผกูพนั 

 
15.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
  

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ 
 

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ 

ฟิจิ 
       
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 3.41 0.14 0.24 3.84 0.14 0.34 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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15 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 
15.2 สญัญำบริกำรท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำบรกิำร โดยจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำบรกิำรทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ภำยใน 1 ปี 9.37 11.55 1.43 2.32 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 0.21 0.30 - - 
รวม 9.58 11.85 1.43 2.32 
 

15.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ 
เป็นจ ำนวน 5.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.28 ล้ำนเหรียญฟิจิ (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 5.35 ล้ำนบำท และ  
0.28 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
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