
บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอรท์ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะ

กจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  

และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูล 

ทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ 

ระหว่างกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,837,425 1,913,747 8,481 147,237

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 28,367 95,370 6 6

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ สทุธิ 464,506 387,226 2 2

สนิคา้คงเหลอื 214,535 197,777 - -

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 30,516 22,326 367,558 267,054

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 14 4,246 - - -

กลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 9 1,780,737 1,813,214 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 283,061 293,308 39,706 31,507

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,643,393 4,722,968 415,753 445,806

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 16,861 16,845 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10 407,780 387,392 - -

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

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สทุธิ 14 246,719 211,573 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 324,360 22,549 4,934,179 4,380,931

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 1,011,710 893,140 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 11 29,593,466 29,068,109 4,396 2,600

ค่าความนิยม 1,722,180 1,640,558 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 84,135 87,138 4,388 4,380

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 192,374 - - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 95,453 119,031 2,662 2,162

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 94,593 44,815 984 8,781

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 33,789,631 32,491,150 21,782,258 21,234,503

รวมสินทรพัย ์ 38,433,024 37,214,118 22,198,011 21,680,309

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 1,535,406 1,634,569 20,130 11,262

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 19,282 13,854 9,754 8,953

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 - - 454,000 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี สทุธิ 12 1,877,647 4,986,073 329,101 436,852

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี สทุธิ 68,856 88,598 1,076 859

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 21,217 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 46,901 463 - -

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 35,873 71,492 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 214,361 106,145 1,255 2,343

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,798,326 6,922,411 815,316 460,269

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว สทุธิ 12 12,194,850 9,139,950 332,924 229,284

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สทุธิ 3,676,443 3,877,828 2,083 230

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,309,031 1,264,217 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 47,577 42,719 15,631 13,057

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 323,719 85,135 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 17,551,620 14,409,849 350,638 242,571

รวมหน้ีสิน  21,349,946 21,332,260 1,165,954 702,840

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,663,640,000 หุน้ 

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 18,318,200 18,318,200 18,318,200 18,318,200

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,593,640,000 หุน้

   มลูค่าทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 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) - -

สว่นทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 43,754 43,754 43,754 43,754

ขาดทุนสะสม (3,810,768) (3,717,287) (315,081) (369,669)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 1,665,849 371,148 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 17,083,078 15,881,858 21,032,057 20,977,469

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 38,433,024 37,214,118 22,198,011 21,680,309

- - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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 2,362,097 1,421,612 - -
รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 20,370 7,982
ตน้ทนุจากการประกอบธุรกจิโรงแรมและ

บรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (1,528,194) (1,018,670) - -
ตน้ทนุคา่บรหิารจดัการ - - (13,080) (10,498)

กาํไร (ขาดทุน) ข ัน้ต้น 833,903 402,942 7,290 (2,516)
รายไดอ้ื่น 104,247 12,028 63,824 118,132
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (95,288) (64,439) (747) (997)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (434,171) (424,822) (10,611) (28,726)
ตน้ทนุทางการเงนิ (232,558) (194,140) (8,630) (5,507)
สว่นแบง่ขาดทนุจาก

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (3,317) (1,375) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 172,816 (269,806) 51,126 80,386
ภาษเีงนิได้ 34,668 (12,055) (1,087) 143

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 207,484 (281,861) 50,039 80,529

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - สุทธิจากภาษี
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 192,374 5,211 - -
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

ขอ้มลูทางการเงนิ 731,125 690,925 - -
- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั   (45,291) (782) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

  กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 878,208 695,354 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 878,208 695,354 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,085,692 413,493 50,039 80,529

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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 207,484 (281,861) 50,039 80,529
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

207,484 (281,861) 50,039 80,529

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,085,692 413,493 50,039 80,529
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

1,085,692 413,493 50,039 80,529

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.06 (0.08) 0.01 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิโรงแรมและ

บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 6,123,052 2,768,521 - -

รายไดค้่าบรหิารจดัการ - - 60,745 22,773

ตน้ทุนจากการประกอบธรุกจิโรงแรมและ

บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (4,214,135) (2,370,263) - -

ตน้ทุนค่าบรหิารจดัการ - - (38,663) (28,054)

กาํไร (ขาดทุน) ข ัน้ต้น 1,908,917 398,258 22,082 (5,281)

รายไดอ้ืน่ 137,363 195,326 135,455 306,373

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (256,924) (154,211) (2,526) (3,819)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,272,990) (1,082,939) (81,965) (73,590)

ตน้ทุนทางการเงนิ (600,835) (516,606) (17,704) (13,758)

สว่นแบง่ขาดทุนจาก

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10 (17,037) (4,132) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (101,506) (1,164,304) 55,342 209,925

ภาษเีงนิได้ 8,025 110 (754) 322

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (93,481) (1,164,194) 54,588 210,247

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น - สทุธิจากภาษี

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 204,366 15,333 - -

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 1,137,425 1,699,688 - -

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (47,090) (2,300) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 1,294,701 1,712,721 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 1,294,701 1,712,721 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,201,220 548,527 54,588 210,247

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 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 (93,481) (1,164,194) 54,588 210,247

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(93,481) (1,164,194) 54,588 210,247

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,201,220 548,527 54,588 210,247

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

1,201,220 548,527 54,588 210,247

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.03) (0.32) 0.02 0.06

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ส่วนลด

มลูค่าจากการ ผลต่างของอตัรา

รวมกิจการ ส่วนทุนจาก การป้องกนั แลกเปลี่ยนจาก รวมส่วน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ภายใต้การ การจ่ายโดยใช้ ความเสี่ยง การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอื่น ผ ูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

และชาํระแล ้ว 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 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (93,481) 157,276 1,137,425 1,294,701 1,201,220 1,201,220

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 (2,119,141) 43,754 (3,810,768) 147,083 1,518,766 1,665,849 17,083,078 17,083,078

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

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

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

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น

9



บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ส่วนทุนจาก

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ กาํไร (ขาดทุน) รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรร 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

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 54,588 54,588

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 17,968,200 3,335,184 43,754 (315,081) 21,032,057

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

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 14,144 - 14,144

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 210,247 210,247

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 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 (101,506) (1,164,304) 55,342 209,925

รายการปรบัปรงุกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 825,273 924,395 1,324 1,315

ผลขาดทุน (กลบัรายการ) ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

จากสนิทรพัยท์างการเงนิ 5,655 (41,754) - -

การตดัจาํหน่ายลกูหน้ี 27,595 - - -

การปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทุน 1,263 1,468 - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (626) (217) - -

(กําไร) ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 547 (242) - -

ตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื - 13,083 - -

กําไรจากการตมีลูค่ายตุธิรรมของสว่นไดเ้สยี

ในสว่นของเจา้ของของผูถู้กซือ้ทีผู่ซ้ ือ้ถอือยูก่่อน

การรวมธรุกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ - (102,274) - -

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 265 - 7,338

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,463 7,086 2,574 1,275

การปรบัมลูค่ายตุธิรรมจากการเปลีย่นแปลงของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 20,228 - -

กําไรจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (6,604) - - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 140 1,672 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 9,523 - 7,965 -

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17,037 4,132 - -

(กําไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (37,957) 13,646 (43,292) (196,500)

ดอกเบีย้รบั (23,475) (31,353) (83,977) (101,349)

ตน้ทุนทางการเงนิ 600,835 516,606 17,704 13,758

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 1,322,163 162,437 (42,360) (64,238)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (103,010) 93,547 - 15,023

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,559 30,874 62 11,578

สนิคา้คงเหลอื 508 3,221 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 95,877 103,340 (2,722) (3,023)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (48,657) (8,942) - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (126,655) 213,347 7,219 (7,014)

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,428 (31,532) (2,490) (32,148)

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน (41,183) (171,019) - -

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (525) (664) - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 108,503 (144,797) (1,088) (812)

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 226,708 (53,647) - -

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 1,441,716 196,165 (41,379) (80,634)

จา่ยดอกเบีย้ (437,739) (358,134) (13,226) (13,108)

จา่ยภาษเีงนิได้ (11,383) (30,357) (6,899) (2,241)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 992,594 (192,326) (61,504) (95,983)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (245,058) (62,200) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 312,140 71,850 - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 8,852

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 (276,972) (133,503) (526,667) (926,653)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเพิม่เงนิลงทุนในการรว่มคา้ - (210,428) - -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัการซือ้ธรุกจิ - (442,063) - -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (552) (1,341) (112) (267)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (341,445) (288,206) (181) (198)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 370 - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 83,269 183,704 - -

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้ 1,943 2,711 122 4,398

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (466,305) (879,476) (526,838) (913,868)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด  ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14 - - 454,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ - (129,605) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ - 2,544,300 - 20,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 12 (358,119) (1,772,165) (3,635) (1,191)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (231,905) (198,699) (779) (778)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (590,024) 443,831 449,586 18,031

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (63,735) (627,971) (138,756) (991,820)

ผลต่างจากการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (12,587) 23,139 - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 1,837,425 1,887,825 8,481 227,875

รายการที่มิใช่เงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสดทีม่สีาระสาํคญั 

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,488) 11,251 - -

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ตามสญัญาเช่า 5,664 - 2,835 -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ตามสญัญาเช่าลดลง

จากการแกไ้ขสญัญาเช่า (132,104) - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 

 

เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ บ ีชัน้ 10 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

การดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) คอื การดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุนและธรุกจิโรงแรมทัง้ในและต่างประเทศ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอืน่ 

 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทัว่โลกฟ้ืนตวัไดด้อีย่างต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากหลายประเทศผอ่นคลาย และ/หรอื ยกเลกิ

ขอ้จํากดัในการเดนิทางระหว่างประเทศ รวมถงึอุปสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่วอยู่ในระดบัสูง (pent-up demand) ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การยกเวน้การกกัตวัในหลายเสน้ทางการท่องเทีย่วและการกระจายวคัซนีทีค่รอบคลุมสดัส่วนประชากรทีม่ากขึน้ อย่างไรกต็าม อตัรา

การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวนัน้แตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาคและในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะเฉพาะ รวมถึงการใช้

มาตรการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนัน้ ๆ 

 

สถานการณ์การท่องเทีย่วในกลุ่มสหราชอาณาจกัร และสาธารณรฐัมลัดฟีสม์กีารฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งตลอดทัง้ปี 2565 จากมาตรการ

ควบคุมโรคทีผ่่อนคลาย และความเชื่อมัน่ทีเ่ริม่กลบัมา สําหรบัแนวโน้มการท่องเที่ยวของสาธารณรฐัหมู่เกาะฟิจ ิเริม่ปรบัตวัไปใน

ทศิทางทีส่ดใส และดขีึน้กว่าทีค่าดไวต้ัง้แต่ในไตรมาสที ่2 ของปี 2565 เป็นตน้มา ในขณะทีส่าธารณรฐัมอรเิชยีส เริม่เหน็สญัญาณการ

ฟ้ืนตวัต่อเนื่องในชว่งครึง่ปีหลงัของปีนี้ หลงัจากการกลบัมาเปิดประเทศและการเพิม่จาํนวนเทีย่วบนิของสายการบนิต่างๆ สาํหรบัภาค

การท่องเทีย่วในประเทศไทยคาดว่าจะเหน็การพลกิฟ้ืนของการเดนิทางท่องเทีย่วทีช่ดัเจนในไตรมาสที ่4 ของปี 2565 เนื่องจากการ

เขา้สูฤ่ดกูาลท่องเทีย่ว และมาตรการกระตุน้การท่องเทีย่วของภาครฐั 

 

จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กลุ่มกจิการไดก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมตามปกตเิกอืบทัง้หมด ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิ

ทางการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรม ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะสามารถฟ้ืนตวัดขีึน้อย่างเหน็ไดช้ดั

ในปี พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในไตรมาสที ่4 ของปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเทีย่วของหลายประเทศทีก่ลุ่มกจิการมกีาร

ดําเนินกจิการอยู่ อย่างไรกต็าม สถานการณ์ยงัมคีวามไม่แน่นอนจากราคาพลงังานทีสู่งขึน้ อตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สูงขึน้ และการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ทีย่งัคงเป็นปัจจยัเสีย่งทีส่่งผลต่อการฟ้ืนตวัของตลาดการท่องเทีย่ว โดยฝ่ายบรหิารยงัคงตดิตาม

ความคบืหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19และปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินกิจการ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนัน้ กลุ่มกจิการมกีารเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนินงานเพือ่เพิม่อตัราค่าหอ้งพกัเฉลีย่(ADR) ดว้ยการมุง่เน้นกลยุทธก์ารบรหิาร

สนิทรพัย ์เพื่อสรา้งสมดุลใหก้บัรายไดข้องกลุ่มบรษิทั ทัง้ในแง่ของทําเลทีต่ ัง้ของสนิทรพัยแ์ละรปูแบบการบรหิารสนิทรพัย ์นอกจากนี้ 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการยงัมกีารควบคุมผลกระทบทางการเงนิเพือ่รกัษาสภาพคล่องและตน้ทนุทีเ่หมาะสม 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนน้อยกว่าหนี้สนิหมนุเวยีนจาํนวน 399.56 ลา้นบาท โดยหนี้สนิหมนุเวยีน

ส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง จํานวน 454.00 ล้านบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยดงักล่าวจะไม่เรยีกชําระ

เงนิกูร้ะยะสัน้นี้ในระยะเวลาหนึ่งปี ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิแลว้ว่าสามารถรกัษาสภาพคล่องและเงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรบั

รอบระยะเวลา 12 เดอืน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
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2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนัให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าว 

ในหมายเหตุขอ้ 4 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ และการเปิดเผยขอ้มูล

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฎริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ 

(รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ โดยเกณฑใ์หม่ทีเ่ทยีบเท่ากบัเกณฑ์

เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไมต่อ้งรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนทนัท ี 

• ใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้สาํหรบักรณีทีค่วามสมัพนัธข์องการ

ป้องกนัความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้ กิจการยงัคงต้องรบัรู้ส่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 

 

เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามมาตฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวขา้งต้น โดยไม่มผีลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2566 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

ก) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธบิายให้ชดัเจนโดยห้ามกจิการ 

นําสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายชิน้งานทีผ่ลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่น

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบรหิารไปหกัต้นทุนของรายการที่ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์  

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรพัย์ท่ี 

อาจเกิดขึน้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระ ตน้ทุนการปฏบิตัคิรบตามสญัญา

ประกอบดว้ยต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการ

ปฏบิตัติามสญัญา  นอกจากนี้กจิการต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัติาม

สญัญาก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหนี้สนิแยกต่างหากสาํหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบั

การพจิารณาการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่าง 

ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 

กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบและไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตัิ

ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการกาํหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิการซึง่ประกอบไปดว้ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิไดพ้จิารณา

ผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามรปูแบบการบรหิารจาํนวน 5 สว่นงานทีร่ายงาน 

 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์วดัผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกําไร โดยรายไดห้ลกัของกลุ่มกจิการ

ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิโรงแรม เชน่ รายไดค้า่หอ้งพกั อาหารและเครือ่งดื่ม และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ กลุ่มกจิการรบัรู้

รายไดเ้มือ่ไดจ้าํหน่ายหรอืไดใ้หบ้รกิารแลว้ ซึง่กลุ่มกจิการเสรจ็สิน้การปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time) 
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ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

กลุ่มโรงแรมท่ี

บริษทับริหาร

จดัการเอง 

(ประเทศไทย, 

สาธารณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 

กลุ่มโรงแรม 

Outrigger 

(สาธารณรฐั

มอริเชียส, 

สาธารณรฐัฟิจิ) 

 

 

กลุ่มโรงแรม 

Crossroads 

(สาธารณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 

 

 

กลุ่มโรงแรมใน 

สหราช

อาณาจกัร 

 

 

 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจอ่ืน* 

 

 

 

 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดต้ามสว่นงาน 664,709 1,012,445 1,768,900 2,677,604 314,851 6,438,509 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (606) - - - (194,525) (195,131) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 664,103 1,012,445 1,768,900 2,677,604 120,326 6,243,378 

       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (255,793) 262,920 (54,629) (47,300) (6,704) (101,506) 

ภาษเีงนิได ้      8,025 

ขาดทุนสาํหรบังวด      (93,481) 

 
* หมายถงึกลุ่มโรงแรมภายใตก้ารรว่มทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

กลุ่มโรงแรมท่ี

บริษทับริหาร

จดัการเอง 

(ประเทศไทย, 

สาธารณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 

กลุ่มโรงแรม 

Outrigger 

(สาธารณรฐั

มอริเชียส, 

สาธารณรฐัฟิจิ) 

 

 

กลุ่มโรงแรม 

Crossroads 

(สาธารณรฐั 

มลัดีฟส)์ 

 

 

 

กลุ่มโรงแรมใน 

สหราช

อาณาจกัร 

 

 

 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจอ่ืน* 

 

 

 

 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดต้ามสว่นงาน 108,684 44,740 1,069,438 1,545,673 514,504 3,283,039 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (14) - - - (323,310) (323,324) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 108,670 44,740 1,069,438 1,545,673 191,194 2,959,715 

       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (558,725) (364,214) (290,487) 41,316 7,806 (1,164,304) 

ภาษเีงนิได ้      110 

ขาดทุนสาํหรบังวด      (1,164,194) 

 
* หมายถงึกลุ่มโรงแรมภายใตก้ารรว่มทุนและธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
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7 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 มูลค่ายติุธรรม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิลงทนุในตราสารหนี้ ระดบัที ่1 28,367 95,370 6 6 

 

  

มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ข้อมูลลาํดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายติุธรรม พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัยท์างการเงิน    

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง* ระดบัที ่2 192,374 - 

    

หน้ีสินทางการเงิน    

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง ระดบัที ่2 - 21,217 

 

* ตน้ทุนป้องกนัความเสีย่งจํานวน 9.54 ลา้นบาทไดร้วมเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าดงักล่าว และไดร้บัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคป์ระกอบ

อื่นของผูถ้อืหุน้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมูลค่ายุตธิรรมประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า

การเงนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 

หนี้สนิทางการเงนิที่วดัด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า เจา้หนี้เงนิประกนั

ผลงาน หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น และหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ข้อมูลลาํดบัชัน้ของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายติุธรรม พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัย ์    

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ระดบัที ่3 1,011,710 893,140 
 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) คํานวณโดยทําประมาณการกระแสเงินสดตาม 

อตัราดอกเบีย้ตามสญัญา (กรณีดอกเบีย้คงที)่ หรอือตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึ่งไดม้าจากอตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้

จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยอตัราผลตอบแทนสกุลเงนินัน้ ๆ ทัง้นี้ ขอ้มลูตลาดทีใ่ชท้ัง้หมดสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคการประเมนิมลูคา่ทีใ่ชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนประกอบดว้ย การคดิลดกระแสเงนิสด รปูแบบ

ของการประเมนิมูลค่าพจิารณาดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดจ้ากทรพัยส์นิ โดยคํานึงถงึอตัราเช่าทีค่าดไว ้และกระแสเงนิสดสุทธ ิ

ทีค่าดไว ้โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัค่าความเสีย่งแลว้ดว้ยวธิรีายได ้ทัง้นี้ ขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดใ้นตลาด

ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 
 

8 ลกูหน้ีการค้า สทุธิ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสทุธ ิ

ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 
   

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 207,851 182,585 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 150,271 94,366 

ระหวา่ง 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 35,213 24,998 

ระหวา่ง 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 35,337 4,858 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 10,403 41,999 

 439,075 348,806 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (61,487) (56,144) 

ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 377,588 292,662 
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9 กลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถอืไวเ้พื่อขาย 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ของโรงแรม 2 แห่งในสหราชอาณาจกัรจํานวน 19.74 ล้านปอนด์หรอื

เทยีบเทา่กบั 833.14 ลา้นบาท และโรงแรม 1 แหง่ในสาธารณรฐัมลัดฟีสจ์าํนวน 25.00 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเท่ากบั 947.60 ลา้นบาท 

รวมเป็นจํานวน 1,780.74 ลา้นบาท เป็นกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบญัชกีบัมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

10 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และการรว่มค้า 

 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ มดีงันี้ 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจด

ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
       

บริษทัร่วม       

บรษิทั ลากูน่าเซอรว์สิ จาํกดั ไทย ธุรกจิใหบ้รกิาร

สนบัสนุน 

ธุรกจิโรงแรม 27 27 13,514 10,329 

     13,514 10,329 

       

การร่วมค้า       

FS JV License Limited สหราช 

อาณาจกัร 

ธุรกจิลงทุน 

ในบรษิทัอื่น 50 50 58,353 75,753 

Prime Locations Management 3 Ltd. สาธารณรฐัเซเชลส ์ ธุรกจิลงทุน 

ในบรษิทัอื่น 50 50 335,913 301,310 

     394,266 377,063 
       

รวม     407,780 387,392 
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10.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 387,392 91,974 

การลงทุนเพิม่ - 210,428 

กาํไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของของผูถู้กซือ้ 

   ทีผู่ซ้ือ้ถอือยูก่่อนการรวมธรุกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ 

 

- 

 

102,274 

ลดลงจากการเปลีย่นสถานะจากการรว่มคา้เป็นบรษิทัยอ่ย - (102,274) 

เพิม่ขึน้จากการหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   กบัเจา้หนี้คา่หุน้ในการรว่มคา้   

 

- 

 

30,061 

ตดัรายการการปรบัมลูคา่ยุตธิรรมจากการเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสด 

   ตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

- 

 

20,228 

สว่นแบ่งขาดทุน (17,037) (4,132) 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 37,425 43,098 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 407,780 391,657 

 

11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 29,068,109 2,600 

การซือ้ 350,720 3,015 

การจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย สทุธ ิ (459) - 

คา่เสือ่มราคา (820,222) (1,219) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (132,104) - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 1,127,422 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ 29,593,466 4,396 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่วมอยูใ่นทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในขอ้มลูทางการเงนิรวม

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการมจีาํนวน 5,214.94 ลา้นบาท และจาํนวน 2.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

จาํนวน 5,364.97 ลา้นบาท และจาํนวน 0.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการใชท้ีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้องกลุ่มกจิการจํานวน 25,809.46 ลา้นบาท 

(วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 25,112.41 ล้านบาท) วางเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

(หมายเหตุขอ้ 12) 

 

12 เงินกู้ยืม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 14,126,023 666,136 

ชาํระคนืเงนิกูย้มื (303,260) (3,635) 

คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ (การแกไ้ขสญัญาเงนิกูเ้ดมิ) (54,859) - 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 16,037 192 

ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (1,894) (668) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (37,957) - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 328,407 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 14,072,497 662,025 

 

เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดเ้ขา้ทําสญัญาแกไ้ขการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืและอตัราดอกเบี้ยกบัสถาบนัการเงนิ 

สําหรบัเงนิกูย้มืจํานวน 90.30 ลา้นปอนด์หรอืเทยีบเท่ากบั 3,866.54 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบี้ย SONIA บวกอตัราส่วนเพิม่ โดยมกีําหนด

ชําระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดอืน ภายในวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2568 ทัง้นี้บรษิทัย่อยไดท้ําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยสําหรบัเงนิกู้ยมื

ดงักล่าวเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ผนัแปรเป็นอตัราดอกเบีย้ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการทีเ่ป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัจาํนวน 13,386.49 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 จาํนวน 13,432.27 ลา้นบาท) โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หุน้ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ การจาํนองสญัญาเชา่ระยะยาว 

และการทาํประกนัภยัสิง่ปลกูสรา้งโดยใหธ้นาคารเป็นผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรมเ์ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัและคํ้าประกนัโดยบรษิทั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชจ้ํานวน 210.00 ลา้นบาท จํานวน 10.00 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

และจํานวน 16.75 ลา้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 200.00 ลา้นบาท จํานวน 10.00 ลา้นเหรยีญสหรฐั และจํานวน 

16.75 ลา้นเหรยีญฟิจ)ิ 

 

กลุ่มกจิการตอ้งดํารงสดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุน และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข 

ในสญัญาเงนิกู ้

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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13 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก

ทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยกลุ่มกจิการใชอ้ตัราภาษเีงนิไดท้ีต่่างจากงวดก่อนเนื่องจากผลกระทบของช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัในการรบัรู้

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษ ีรวมถงึขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

14 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  

 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซ้ือสินค้าและรบับริการ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 93 1 15 1 

     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 20,370 8,300 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 3,060 - - 

     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

   บรษิทัใหญ่ 147 - - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,766 3 - - 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 13,806 34,709 

   การรว่มคา้ 14,229 3,531 - - 

 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 519 - 

   การรว่มคา้ 5,859 - 5,662 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,294 - - - 

     

ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัใหญ่ 1,850 3,476 1,850 3,477 

   บรษิทัรว่ม 516 213 - - 

     

ค่าเช่าและค่าบริการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 81 - 

   บรษิทัรว่ม 4,522 2,776 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,270 935 1,051 932 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 3,143 - 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซ้ือสินค้าและรบับริการ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 228 73 33 23 

     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 60,745 24,099 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 7,038 - - 

 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ     

   บรษิทัใหญ่ 257 161 - - 

   บรษิทัรว่ม - 1 - - 

   การรว่มคา้ 246 - - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,515 511 - - 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 83,855 99,020 

   การรว่มคา้ 21,532 28,819 - - 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ - 2,119 - 2,119 

   บรษิทัยอ่ย - - 1,537 - 

   การรว่มคา้ 5,955 - 5,662 - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 9,395 - - - 

     

ค่าบริหารจดัการ     

   บรษิทัใหญ่ 5,548 8,457 5,548 8,458 

   บรษิทัรว่ม 1,563 387 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 2,877 - -  
    

ค่าเช่าและค่าบริการ     

   บรษิทัใหญ่ - 370 - 210 

   บรษิทัยอ่ย - - 81 93 

   บรษิทัรว่ม 12,665 7,560 - - 

   การรว่มคา้ - 20,228 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,083 3,088 3,361 2,984 

     

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน     

   บรษิทัใหญ่ - 220 - 132 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 3,327 - 

 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

ลกูหน้ีการค้า     

   บรษิทัใหญ่ 188 326 - - 

   บรษิทัยอ่ย - - 8,086 - 

   การรว่มคา้ 161 - - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 3,285 - - 

 349 3,611 8,086 - 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ - 10,275 - 10,265 

   บรษิทัยอ่ย - - 75,867 72,909 

   การรว่มคา้ 5,096 1 5,096 1 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,539 6,148 - 3,890 

 16,635 16,424 80,963 87,065 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 270,629 179,178 

   การรว่มคา้ 13,008 2,259 - - 

 13,008 2,259 270,629 179,178 

     

เงินทดรองจ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 7,356 779 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 524 32 524 32 

 524 32 7,880 811 

     

รวมลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 30,516 22,326 367,558 267,054 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัรว่ม 8,494 - - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 77 37 - - 

 8,571 37 - - 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ 6,312 9,206 6,312 8,743 

   บรษิทัยอ่ย - - 15 90 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,399 4,611 136 120 

 10,711 13,817 6,463 8,953 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 3,291 - 

 - - 3,291 - 
     

รวมเจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19,282 13,854 9,754 8,953 
 

ค) ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 
   

การรว่มคา้ 250,965 211,573 
 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - บรษิทัยอ่ย - - 4,934,179 4,380,931 

 - การรว่มคา้ 324,360 22,549 - - 

รวม 324,360 22,549 4,934,179 4,380,931 
  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจํานวน 0.30 ล้านปอนด์หรือเทียบเท่ากับ  

12.53 ล้านบาท และจํานวน 6.36 ล้านเหรียญสหรฐัหรือเทียบเท่ากับ 240.01 ล้านบาท และจํานวน 2,516.97 ล้านบาท  

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 0.30 ล้านปอนด์หรือเทียบเท่ากับ 13.12 ล้านบาท และจํานวน 2,473.98 ล้านบาท)  

ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.48 ถึงร้อยละ 4.08 ต่อปี โดยมกีําหนดชําระเมื่อทวงถาม และจํานวน 21.34 ล้านเหรยีญสหรฐัหรอื

เทยีบเท่ากบั 805.50 ลา้นบาท และจํานวน 32.54 ลา้นปอนด์หรอืเทยีบเท่ากบั 1,359.17 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

จํานวน 21.34 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเทา่กบั 709.50 ลา้นบาท และจํานวน 26.52 ลา้นปอนดห์รอืเทยีบเท่ากบั 1,184.33 ลา้นบาท) 

ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 4.07 ต่อปี โดยมกีาํหนดชาํระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2569 ถงึภายในปี พ.ศ. 2572 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมเีงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่การร่วมคา้จํานวน 0.50 ล้านปอนด์หรอืเทยีบเท่ากบั  

21.11 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 0.50 ลา้นปอนดห์รอืเทยีบเท่ากบั 

22.55 ล้านบาท ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 8.00 ต่อปี) โดยมกีําหนดชําระภายในปี พ.ศ. 2566 และจํานวน 8.00 ล้านเหรยีญ

สหรฐัหรอืเทยีบเท่ากบั 303.25 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 14.00 ต่อปี โดยมกีาํหนดชาํระเมือ่ทวงถาม 

 

อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มกิจการคํานวณโดยคํานึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มา 

ถวัเฉลีย่และอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 22,549 1,862,713 4,380,931 3,252,692 

เงนิใหกู้ร้ะหวา่งงวด 276,972 133,503 526,667 926,653 

รบัชาํระคนืระหวา่งงวด - - - (8,852) 

ลดลงจากการหกักลบเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

   แก่การรว่มคา้กบัเจา้หนี้คา่หุน้ 

 

- 

 

(30,061) 

 

- 

 

- 

ลดลงจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน     

   ในการรว่มคา้เป็นบรษิทัยอ่ย - (2,031,103) - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 

   ทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 

 

- 

 

- 

 

26,581 

 

181,220 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 24,839 87,754 - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 324,360 22,806 4,934,179 4,351,713 

 

จ) เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จํานวน 454.00 ล้านบาท ซึ่งมีอตัรา

ดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.97 ถงึรอ้ยละ 3.98 ต่อปี โดยมกีําหนดชําระเมื่อทวงถาม อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อยดงักล่าวจะไม่เรยีกชําระ

เงนิกูร้ะยะสัน้นี้ในระยะเวลาหนึ่งปี 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

29 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสําหรบัผูบ้รหิารสําคญัของกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 49,872 44,535 15,147 13,902 

ผลประโยชน์ภายหลงัเกษยีณอาย ุ 893 534 693 338 

ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่า่ยโดยใชหุ้น้ 

   เป็นเกณฑ ์ - 1,016 - 1,016 

รวม 50,765 46,085 15,840 15,256 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 150,770 113,306 46,393 36,985 

ผลประโยชน์ภายหลงัเกษยีณอาย ุ 2,710 1,612 2,111 1,024 

ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่า่ยโดยใชหุ้น้ 

   เป็นเกณฑ ์ - 3,446 - 3,413 

รวม 153,480 118,364 48,504 41,422 

 

15 ภาระผกูพนั 

 

15.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

  

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

สหรฐั 

ล้านเหรียญ

ฟิจิ 

 

ล้านปอนด ์

 

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

สหรฐั 

ล้านเหรียญ 

ฟิจิ 

 

ล้านปอนด ์

         

ภาระผกูพนัทีเ่ป็น 

   รายจ่ายฝ่ายทุน 2.26 7.96 21.11 1.09 3.84 0.14 0.34 - 

 

  



บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

30 

 

15.2 สญัญาบริการท่ียกเลิกไม่ได้ 

 

กลุ่มกจิการไดท้าํสญัญาบรกิาร โดยจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิารทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ภายใน 1 ปี 14.09 11.55 2.46 2.32 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5.49 0.30 4.55 - 

รวม 19.58 11.85 7.01 2.32 

 

15.3 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อคํ้าประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ 

เป็นจํานวน 5.35 ลา้นบาท และจํานวน 0.28 ลา้นเหรยีญฟิจ ิ(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 5.35 ลา้นบาท และ 0.28  

ลา้นเหรยีญฟิจ)ิ 

 

16 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 

อา้งองิจากหมายเหตุ 9 กลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดท้ําการโอนทรพัยส์นิ

ของโรงแรม 1 แห่งในสหราชอาณาจกัรใหก้บับุคคลภายนอกจํานวน 16.96 ล้านปอนด์หรอืเทยีบเท่ากบั 715.97 ล้านบาท โดยกลุ่มกจิการ

ไดร้บัชาํระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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