
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะ
กจิกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน  
และหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอข้อมูล 
ทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดำ้นกำรเงนิและบญัช ีและกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชที ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมัน่ว่ำจะพบเรื่องทีม่นีัยส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจจะพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ 
ดงันัน้ขำ้พเจำ้จงึไม่อำจแสดงควำมเหน็ต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำนได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ได้จดัท ำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
ชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
10 สงิหำคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,981,246 1,913,747 13,532 147,237

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 52,695 95,370 6 6

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สทุธิ 439,668 387,226 1 2

สนิคา้คงเหลอื 205,790 197,777 - -

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 10,960 22,326 333,653 267,054

กลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 9 1,727,486 1,813,214 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 277,486 293,308 36,349 31,507

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,695,331 4,722,968 383,541 445,806

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 16,830 16,845 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 387,607 387,392 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 16,835,649 16,835,649

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 14 230,188 211,573 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 21,410 22,549 4,601,307 4,380,931

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 942,327 893,140 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 11 28,836,771 29,068,109 1,962 2,600

ค่าความนิยม 1,662,101 1,640,558 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สทุธิ 83,429 87,138 4,423 4,380

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 95,972 119,031 2,495 2,162

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 75,517 44,815 1,134 8,781

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 32,352,152 32,491,150 21,446,970 21,234,503

รวมสินทรพัย์ 37,047,483 37,214,118 21,830,511 21,680,309

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,687,776 1,634,569 15,275 11,262

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 17,322 13,854 4,948 8,953

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 - - 149,000 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 12 1,644,846 4,986,073 220,582 436,852

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกาํหนดชําระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 77,648 88,598 378 859

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 21,217 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 50,979 463 - -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 43,527 71,492 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 148,285 106,145 1,155 2,343

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,670,383 6,922,411 391,338 460,269

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สุทธิ 12 12,231,502 9,139,950 442,176 229,284

หนีสนิตามสญัญาเช่า สทุธิ 3,774,505 3,877,828 206 230

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,239,136 1,264,217 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45,190 42,719 14,773 13,057

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 89,381 85,135 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,379,714 14,409,849 457,155 242,571

รวมหนีสิน  21,050,097 21,332,260 848,493 702,840

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 5 บาท 17,968,200 17,968,200 17,968,200 17,968,200

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 3,335,184 3,335,184 3,335,184 3,335,184

สว่นลดมลูค่าจากการรวมกจิการภายใต้

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

สว่นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 43,754 43,754 43,754 43,754

ขาดทุนสะสม (4,018,252) (3,717,287) (365,120) (369,669)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 787,641 371,148 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 15,997,386 15,881,858 20,982,018 20,977,469

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 37,047,483 37,214,118 21,830,511 21,680,309

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอนืทเีกยีวขอ้ง 2,071,333 803,145 - -

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 19,364 6,870

ตน้ทุนจากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอนืทเีกยีวขอ้ง (1,427,143) (785,536) - -

ตน้ทุนค่าบรหิารจดัการ - - (12,714) (10,011)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 644,190 17,609 6,650 (3,141)

รายไดอ้นื 22,688 34,821 61,775 87,381

ค่าใชจ้่ายในการขาย (80,955) (50,380) (1,010) (1,178)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (455,080) (398,345) (24,070) (19,727)

ตน้ทุนทางการเงนิ (192,653) (191,543) (5,598) (3,291)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (4,766) 3,408 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (66,576) (584,430) 37,747 60,044

ภาษเีงนิได้ (30,303) 12,995 166 48

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (96,879) (571,435) 37,913 60,092

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 3,161 4,786 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 541,892 427,365 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   (474) (718) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

  กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 544,579 431,433 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 544,579 431,433 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 447,700 (140,002) 37,913 60,092

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (96,879) (571,435) 37,913 60,092

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(96,879) (571,435) 37,913 60,092

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 447,700 (140,002) 37,913 60,092

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

447,700 (140,002) 37,913 60,092

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.027) (0.159) 0.011 0.017

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอนืทเีกยีวขอ้ง 3,760,955 1,346,909 - -

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 40,375 14,791

ตน้ทุนจากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอนืทเีกยีวขอ้ง (2,685,941) (1,351,593) - -

ตน้ทุนค่าบรหิารจดัการ - - (25,583) (17,556)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 1,075,014 (4,684) 14,792 (2,765)

รายไดอ้นื 33,116 183,298 71,631 188,241

ค่าใชจ้่ายในการขาย (161,636) (89,772) (1,779) (2,822)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (838,819) (658,117) (71,354) (44,864)

ตน้ทุนทางการเงนิ (368,277) (322,466) (9,074) (8,251)

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 (13,720) (2,757) - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (274,322) (894,498) 4,216 129,539

ภาษเีงนิได้ (26,643) 12,165 333 179

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (300,965) (882,333) 4,549 129,718

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน - สทุธิจากภาษี

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 11,992 10,122 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 406,300 1,008,763 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   (1,799) (1,518) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปยงั

  กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 416,493 1,017,367 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 416,493 1,017,367 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 115,528 135,034 4,549 129,718

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (300,965) (882,333) 4,549 129,718

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

(300,965) (882,333) 4,549 129,718

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 115,528 135,034 4,549 129,718

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - -

115,528 135,034 4,549 129,718

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (0.084) (0.246) 0.001 0.036

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ส่วนลด

มูลค่าจากการ ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก การป้องกนั แลกเปลียนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ ความเสียง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอืน ผูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั หุ้นเป็นเกณฑ์ ขาดทุนสะสม กระแสเงินสด ข้อมูลทางการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 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

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - (300,965) 10,193 406,300 416,493 115,528 115,528

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 43,754 (4,018,252) - 787,641 787,641 15,997,386 15,997,386

ยอดคงเหลอื 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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 8,290 - - - - 8,290 8,290

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - (882,333) 8,604 1,008,763 1,017,367 135,034 135,034

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 39,032 (3,362,711) (21,671) (19,632) (41,303) 15,819,261 15,819,261

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

9



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ส่วนทุนจาก

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ สะสม เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

กําไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 4,549 4,549

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 43,754 (365,120) 20,982,018

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 8,290 - 8,290

กําไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 129,718 129,718

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 17,968,200 3,335,184 39,032 (433,964) 20,908,452

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 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 (274,322) (894,498) 4,216 129,539

รายการปรบัปรงุกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 555,222 586,952 888 851

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ

จากสนิทรพัยท์างการเงนิ 6,086 (43,418) - -

การตดัจาํหน่ายลกูหนี 27,597 - - -

การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพอืการลงทุน 971 832 - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (308) (30) - -

(กําไร)ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 295 (342) - -

ตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื - 13,083 - -

กําไรจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของของผูถ้กูซอื

ทผีูซ้อืถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิทดีาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซอื - (102,274) - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - (890) - 2,442

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,916 4,682 1,716 850

การปรบัมลูค่ายุตธิรรมจากการเปลยีนแปลงของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 20,228 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายสนิทรพัย์ 106 1,666 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 8,546 - 7,965 -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 13,720 2,757 - -

(กําไร)ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน (11,500) 25,049 15,116 (117,158)

ดอกเบยีรบั (9,125) (27,540) (70,172) (66,299)

ตน้ทุนทางการเงนิ 368,277 322,466 9,074 8,251

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 688,481 (91,277) (31,197) (41,524)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (87,595) 192,773 1 7,950

ลกูหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12,100 33,952 9,282 18,794

สนิคา้คงเหลอื (7,740) 7,190 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 28,484 81,851 (2,247) (2,675)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (35,020) (5,451) - (1)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 71,491 18,833 2,357 (8,212)

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 3,468 (31,529) (4,154) (30,582)

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน (30,506) (159,726) - -

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (525) (664) - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 43,466 (78,049) (1,188) (1,059)

หนีสนิไม่หมุนเวยีน - (54,685) - -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน 686,104 (86,782) (27,146) (57,309)

จ่ายดอกเบยี (265,121) (251,425) (8,213) (8,096)

จ่ายภาษีเงนิได้ (5,632) (1,816) (2,912) (1,585)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 415,351 (340,023) (38,271) (66,990)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (120,602) (62,200) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 163,291 64,530 - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 - - - 8,852

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 - (133,503) (241,324) (921,674)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเพมิเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - (210,428) - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัการซอืธุรกจิ - (442,063) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (545) (1,341) (112) (267)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (87,448) (266,948) (181) (199)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 223 - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 83,269 183,704 - -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยี 1,821 2,702 122 4,398

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 40,009 (865,547) (241,495) (908,890)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14 - - 149,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - (129,605) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 2,325,092 - 20,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (216,291) (1,684,203) (2,419) -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ 12 (55,268) - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (147,417) (117,294) (520) (518)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (418,976) 393,990 146,061 19,482

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 36,384 (811,580) (133,705) (956,398)

ผลต่างจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 31,115 17,357 - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 1,981,246 1,698,434 13,532 263,297

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั 

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เพมิขนึ(ลดลง) (622) 84,430 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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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 
 

กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวทัว่โลกเริม่มสีญัญำกำรฟ้ืนตัวตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2565 และยงัคงฟ้ืน
ตวัอย่ำงต่อเนื่องมำในไตรมำสที่ 2 จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีล่ดลง เนื่องมำจำกกำรผ่อนคลำยกฎ
และมำตรกำรต่ำง ๆ และควำมเชื่อมัน่ทีเ่ริม่กลบัมำ ควำมตอ้งกำรกำรท่องเทีย่วทัว่โลกมกีำรฟ้ืนตวัตำมมำตรกำรกำรยกเวน้กำรกกัตวั
ในหลำยเส้นทำงกำรท่องเที่ยวและกำรกระจำยวคัซีนที่ครอบคลุมสัดส่วนประชำกรที่มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรฟ้ืนตัวข องกำร
ท่องเทีย่วในแต่ละประเทศจะขึน้อยู่กบัลกัษณะและมำตรกำรต่ำง ๆ ในแต่ละประเทศนัน้ ๆ ส ำหรบัสถำนกำรณ์ในกลุ่มสหรำชอำณำจกัร 
และสำธำรณรัฐมัลดีฟส์มีกำรฟ้ืนตัวอย่ำงแข็งแกร่งตัง้แต่ไตรมำสที่  4 ของปี พ.ศ. 2564 ในขณะที่แนวโน้มของกำรท่องเที่ยว 
ในสำธำรณรฐัมอรเิชยีส และสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจคิำดว่ำจะเริม่ดขีึน้ในปีนี้หลงัจำกกำรกลบัมำเปิดประเทศ ส ำหรบัภำคกำรท่องเที่ยว
ในประเทศไทยคำดว่ำจะเห็นกำรพลิกฟ้ืนของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องมำจำก  
กำรยกเลกิไทยแลนดพ์ำส และมำตรกำรกระตุน้กำรท่องเทีย่วของภำครฐั 
 

จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งต้น ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กลุ่มกจิกำรไดก้ลบัมำเปิดกำรใหบ้รกิำรโรงแรมตำมปกตเิกอืบทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกบั
ทศิทำงกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรม ดงันัน้ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรคำดกำรณ์ว่ำผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรจะสำมำรถฟ้ืนตวัดี
ขึน้อย่ำงเหน็ไดช้ดัในปี พ.ศ. 2565 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในไตรมำสที ่4 ของปีนี้ เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวของหลำยประเทศ 
ที่กลุ่มกิจกำรมกีำรด ำเนินกิจกำรอยู่ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ยงัมคีวำมไม่แน่นอนจำกรำคำพลงังำนที่สูงขึ้น อตัรำเงนิเฟ้อที่เพิม่
สูงขึ้น และกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 สำยพนัธุ์ใหม่ที่ยงัคงเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรฟ้ืนตวัของตลำดกำรท่องเทีย่ว โดยฝ่ำย
บรหิำรของกลุ่มกิจกำรยงัคงติดตำมควำมคบืหน้ำของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ -19 อย่ำงต่อเนื่อง และมกีำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนเพื่อเพิม่อตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลี่ย(ADR) ดว้ยกำรมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรบรหิำรสนิทรพัย์ เพื่อสรำ้งสมดุลให้กบั
รำยไดข้องบรษิทั ทัง้ในแง่ของท ำเลทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และรูปแบบกำรบรหิำรสนิทรพัย ์นอกจำกนี้ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรยงัมกีำร
ควบคุมผลกระทบทำงกำรเงนิเพื่อรกัษำสภำพคล่องและตน้ทุนทีเ่หมำะสม 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัิดงัที่กล่ำว 
ในหมำยเหตุขอ้ 4 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ทีเ่กีย่วข้อง
กบักลุ่มกจิกำร 
 

กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ก ำหนดมำตรกำร
ผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบักำรปฎิรูป
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถึง

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง  โดยเกณฑ์ใหม่ที่เทยีบเท่ำกบัเกณฑ์เดมิในเชิง
เศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี 

• ใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้ส ำหรบักรณีทีค่วำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัิตำมมำตฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวข้ำงต้น โดยไม่มผีลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึ่งประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิไดพ้จิำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมรูปแบบกำรบรหิำรจ ำนวน 5 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไร 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 
       
รำยไดต้ำมส่วนงำน 392,635 547,411 1,216,507 1,604,767 128,784 3,890,104 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน  (365)  -   -   -   (109,388)  (109,753) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 392,270 547,411 1,216,507 1,604,767 19,396 3,780,351 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง
 ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 392,270 547,411 1,216,507 1,604,767 19,396 3,780,351 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตั ิ
 ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
 (over time) - - - - - - 
รวมรำยได ้ 392,270 547,411 1,216,507 1,604,767 19,396 3,780,351 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (190,504)  27,942   36,010   (152,815)  5,045   (274,322) 
ภำษเีงนิได ้      (26,643) 
ขำดทุนส ำหรบังวด       (300,965) 

 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 
       
รำยไดต้ำมส่วนงำน 77,292 34,311 678,869 556,451 380,192 1,727,115 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน (14) - - - (199,651) (199,665) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 77,278 34,311 678,869 556,451 180,541 1,527,450 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง
 ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 77,278 34,311 678,869 556,451 180,541 1,527,450 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตั ิ
 ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
 (over time) - - - - - - 
รวมรำยได ้ 77,278 34,311 678,869 556,451 180,541 1,527,450 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (363,329) (267,915) (218,450) (54,150) 9,346 (894,498) 
ภำษเีงนิได ้      12,165 
ขำดทุนส ำหรบังวด      (882,333) 
 
* หมำยถงึกลุ่มโรงแรมภำยใตก้ำรร่วมทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
 

7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแต่ละระดบั  แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
  มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยุติธรรม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ระดบัที ่1 52,695 95,370 6 6 
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มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยุติธรรม พนับำท พนับำท 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย – กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ระดบัที ่2 - 21,217 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยทีม่มีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุติธรรมประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระผูกพนั ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 
 
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยที่มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธ รรมประกอบด้วย เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เจำ้หนี้เงนิประกนั
ผลงำน หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
  มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 ข้อมูลล ำดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ำยุติธรรม พนับำท พนับำท 
    
สินทรพัย ์    
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ระดบัที ่3 942,327 893,140 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ ค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคต โดยอำ้งองิจำก
เสน้อตัรำผลตอบแทน (Yield curves) ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำทีใ่ชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนประกอบดว้ย กำรคดิลดกระแสเงนิสด รปูแบบ
ของกำรประเมนิมูลค่ำพจิำรณำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดจ้ำกทรพัย์สนิ โดยค ำนึงถงึอตัรำเช่ำที่คำดไว ้และกระแสเงนิสดสุทธ ิ
ทีค่ำดไว ้โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งแล้วดว้ยวธิรีำยได ้ทัง้นี้ ขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรม 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำ สุทธิ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธิ 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 185,012 182,585 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 138,345 94,366 
ระหว่ำง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 36,713 24,998 
ระหว่ำง 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 25,709 4,858 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 12,469 41,999 
 398,248 348,806 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (61,077) (56,144) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 337,171 292,662 
 

9 กลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ของโรงแรม 2 แห่งในสหรำชอำณำจกัรจ ำนวน 19.74 ล้ำนปอนด์หรอื
เทยีบเท่ำกบั 845.13 ลำ้นบำท และโรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดฟีส์จ ำนวน 25.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเท่ำกบั 882.36 ลำ้นบำท 
รวมเป็นจ ำนวน 1,727.49 ลำ้นบำท เป็นกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน
ปี พ.ศ. 2565 
 
สนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขำยวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุน
ในกำรขำย 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
       

บริษทัร่วม       
บรษิทั ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิำร

สนับสนุน 
ธุรกจิโรงแรม 27 27 12,289 10,329 

     12,289 10,329 
       
กำรร่วมค้ำ       
FS JV License Limited สหรำช 

อำณำจกัร 
ธุรกจิลงทุน 
ในบรษิทัอื่น 50 50 58,967 75,753 

Prime Locations Management 3 Ltd. สำธำรณรฐัเซเชลส ์ ธุรกจิลงทุน 
ในบรษิทัอื่น 50 50 316,351 301,310 

     375,318 377,063 
       

รวม     387,607 387,392 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน มดีงันี้ 

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

รำคำตำมบญัชตี้นงวด 387,392 91,974 
กำรลงทุนเพิม่ - 210,428 
ก ำไรจำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซื้อ 
   ทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิทีด่ ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ - 102,274 
ลดลงจำกกำรเปลี่ยนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อย - (102,274) 
เพิม่ขึน้จำกกำรหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบัเจำ้หนี้ค่ำหุน้ 
   ในกำรร่วมคำ้   - 30,061 
ตดัรำยกำรกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสด 
   ตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
- 

 
20,228 

ส่วนแบ่งขำดทุน (13,720) (2,757) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 13,935 23,523 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 387,607 373,457 

 

11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธิ 29,068,109 2,600 
กำรซื้อ 91,986 181 
กำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย สุทธ ิ (278) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (551,808) (819) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 228,762 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 28,836,771 1,962 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่วมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมจี ำนวน 5,197.03 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 5,364.97 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรใชท้ี่ดนิ สิง่ปลูกสรำ้ง และสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 25,342.39 ล้ำนบำท 
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 25,112.41 ล้ำนบำท) วำงเป็นหลักทรพัย์ค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  
(หมำยเหตุขอ้ 12)  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 เงินกู้ยืม 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 14,126,023 666,136 
ช ำระคนืเงนิกูย้มื (216,291) (2,419) 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้(กำรแกไ้ขสญัญำเงนิกู้เดมิ) (55,268) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 9,943 140 
ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (1,913) (1,099) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (11,500) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 25,354 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 13,876,348 662,758 
 
เมื่อวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแก้ไขกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมืและอตัรำดอกเบี้ยกบัสถำบนักำรเงิน 
ส ำหรบัเงนิกู้ยมืจ ำนวน 90.30 ล้ำนปอนด์หรอืเทยีบเท่ำกบั 3,866.54 ล้ำนบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 93.31 ล้ำนปอนด์หรอื
เทียบเท่ำกับ 4,208.14 ล้ำนบำท) มีอัตรำดอกเบี้ย SONIA บวกอัตรำส่วนเพิ่ม โดยมีก ำหนดช ำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน ภำยในวันที่  
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2568 (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มอีตัรำดอกเบี้ย LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่ โดยมกี ำหนดช ำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดอืน 
ภำยในวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัจ ำนวน 13,188.39 ล้ำนบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 13,432.27 ลำ้นบำท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง หุน้ของบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร กำรจ ำนองสญัญำเช่ำระยะยำว 
และกำรท ำประกนัภยัสิง่ปลูกสร้ำงโดยให้ธนำคำรเป็นผู้รบัผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์เป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั  และค ้ำประกนัโดย
บรษิทั 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมวีงเงนิกู้ยมืที่ยงัไม่ได้เบิกออกมำใช้จ ำนวน 210.00 ล้ำนบำท จ ำนวน 10.00 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐั และจ ำนวน 16.75 ล้ำนเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท จ ำนวน 10.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และ
จ ำนวน 16.75 ลำ้นเหรยีญฟิจ)ิ 
 

13 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูด้ว้ยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยกลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำภำษีเงนิไดท้ีต่่ำงจำกงวดก่อนเนื่องจำกผลกระทบของช่วงเวลำทีแ่ตกต่ำงกนัในกำรรบัรู้
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสยีภำษ ีรวมถงึขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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23 

 
14 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร  

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 87 59 10 9 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 19,364 7,878 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,111 1,066 - - 
     
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่  - 68 - - 
   บรษิทัร่วม - 1 - - 
   กำรร่วมคำ้ 69 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 411 475 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 35,587 33,661 
   กำรร่วมคำ้ 3,753 1,924 - - 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 431 - 
   กำรร่วมคำ้ 96 - - - 
     
ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 1,849 2,490 1,849 2,490 
   บรษิทัร่วม 428 102 - - 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ - 48 - 48 
   บรษิทัร่วม 4,101 2,284 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 20,228 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,402 1,115 1,301 1,039 
     
ดอกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 174 - 

 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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25 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 135 72 18 22 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อย - - 40,375 15,799 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,101 3,978 - - 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่  110 161 - - 
   บรษิทัร่วม - 1 - - 
   กำรร่วมคำ้ 246 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 749 508 - - 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 70,049 64,311 
   กำรร่วมคำ้ 7,303 25,288 - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ - 2,119 - 2,119 
   บรษิทัย่อย - - 1,018 - 
   กำรร่วมคำ้ 96 - - - 
     

ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัใหญ่ 3,698 4,981 3,698 4,981 
   บรษิทัร่วม 1,047 174 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 2,877 - - 
     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ - 370 - 210 
   บรษิทัย่อย - - - 93 
   บรษิทัร่วม 8,143 4,784 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 20,228 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,812 2,153 2,310 2,052 
     

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน     
   บรษิทัใหญ่ - 220 - 132 
     

ดอกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 184 - 

 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ - 326 - - 
   บรษิทัย่อย - - 10,458 - 
   บรษิทัร่วม 110 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 168 3,285 - - 
 278 3,611 10,458 - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ - 10,275 - 10,265 
   บรษิทัย่อย - - 70,491 72,909 
   กำรร่วมคำ้ 1 1 1 1 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,163 6,148 - 3,890 
 7,164 16,424 70,492 87,065 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 251,177 179,178 
   กำรร่วมคำ้ 2,994 2,259 - - 
 2,994 2,259 251,177 179,178 
     
เงินทดรองจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 1,002 779 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 524 32 524 32 
 524 32 1,526 811 
     
รวมลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,960 22,326 333,653 267,054 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัร่วม 7,983 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 55 37 - - 
 8,038 37 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 4,733 9,206 4,462 8,743 
   บรษิทัย่อย - - 76 90 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,551 4,611 261 120 
 9,284 13,817 4,799 8,953 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 149 - 
 - - 149 - 
     
รวมเจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,322 13,854 4,948 8,953 

 
ค) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท 
   
กำรร่วมคำ้ 230,188 211,573 
รวมลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธิ 230,188 211,573 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - บรษิทัย่อย - - 4,601,307 4,380,931 
 - กำรร่วมคำ้ 21,410 22,549 - - 
รวม 21,410 22,549 4,601,307 4,380,931 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยจ ำนวน 0.30 ล้ำนปอนด์หรือเทียบเท่ำกับ  
12.72 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ำกับ 63.28 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2,509.91 ล้ำนบำท  
(วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 0.30 ล้ำนปอนด์หรือเทียบเท่ำกับ 13.12 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2,473.98 ล้ำนบำท)  
ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 4.07 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม และจ ำนวน 21.35 ล้ำนเหรียญสหรฐัหรือ
เทยีบเท่ำกับ 749.87 ล้ำนบำท และจ ำนวน 29.85 ล้ำนปอนด์หรือเทียบเท่ำกับ 1,265.53 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 4.07 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2569 ถงึภำยในปี พ.ศ. 2572 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมเีงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 0.50 ล้ำนปอนด์หรอืเทยีบเท่ำกบั 
21.41 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  
ถวัเฉลีย่และอตัรำดอกเบี้ยในทอ้งตลำด 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 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 
เงนิใหกู้ร้ะหว่ำงงวด - 133,503 241,324 921,674 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด - - - (8,852) 
ลดลงจำกกำรหกักลบเงนิใหกู้้ยมืระยะยำว 
   แก่กำรร่วมคำ้กบัเจำ้หนี้ค่ำหุน้ - 

 
(30,061) 

 
- - 

ลดลงจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน     
   ในกำรร่วมคำ้เป็นบรษิทัย่อย - (2,031,103) - - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   ทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

 
- 

 
- 

 
(20,948) 

 
109,291 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (1,139) 87,148 - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 21,410 22,200 4,601,307 4,274,805 

 
จ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 149.00 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.97 ต่อปี โดยมกี ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม 
 

ฉ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรอืค้ำงจ่ำยส ำหรบัผู้บรหิำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 49,717 40,281 14,951 10,692 
ผลประโยชน์ภำยหลงัเกษยีณอำยุ 10,713 6,963 8,317 6,963 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้ 
   เป็นเกณฑ์ - 1,016 - 1,016 
รวม 60,430 48,260 23,268 18,671 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 100,898 68,771 31,246 23,083 
ผลประโยชน์ภำยหลงัเกษยีณอำยุ 21,804 13,586 17,013 13,586 
ผลประโยชน์ของพนักงำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้ 
   เป็นเกณฑ์ - 2,430 - 2,398 
รวม 122,702 84,787 48,259 39,067 
 

15 ภำระผกูพนั 
 

15.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
  

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ

ฟิจิ 
 

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ

สหรฐั 
ล้ำนเหรียญ 

ฟิจิ 
       
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 2.22 1.27 0.22 3.84 0.14 0.34 
 

15.2 สญัญำบริกำรท่ียกเลิกไม่ได้ 
 

กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำบรกิำร โดยจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ภำยใน 1 ปี 21.70 11.55 0.76 2.32 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 0.27 0.30 - - 
รวม 21.97 11.85 0.76 2.32 
 

15.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ 
เป็นจ ำนวน 5.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.28 ล้ำนเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 5.35 ล้ำนบำท และ 0.28 ล้ำน
เหรยีญฟิจ)ิ 
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