
 

    

 

 

 

 

 

 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล)       

ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดับ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

14 พฤษภาคม 2563 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 270,794        492,396        22,561          241,520        

ลูกหนีการคา้ 5, 6, 15 6,678            10,445          53,394          43,137          

ลูกหนีอืน 5 129,472        61,130          18,445          117,738        

สินคา้คงเหลือ 1,264            1,223            -                -                

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                -                104,199        -                

ดอกเบียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                -                1,558            -                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 17,138          13,013          7,106            6,398            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 425,346        578,207        207,263 408,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 11 53,500          53,500          3,000            3,000            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 177,102        177,298        -                -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                -                366,514        359,157        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 53,703          53,703          365,570        322,372        

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 15 17,625          16,972          92,853          89,091          

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9, 11 257,077        -                -                -                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 10, 11 2,832,091     2,811,757     3,831            12,136          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10 38,807          -                33,601          -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,559            6,323            1,241            1,297            

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 11 -                106,441        -                -                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,208          19,943          17,978          15,605          

เงินมดัจาํทีดิน 41,985          7,500            41,985          7,500            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 28,235          13,361          869               869               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,527,892     3,266,798     927,442 811,027

รวมสินทรัพย์ 3,953,238     3,845,005     1,134,705 1,219,820

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

    จากสถาบนัการเงิน 11 76,454          14,528          46,599          -                

เจา้หนีการคา้ 2,510            4,955            -                -                

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 101,122        54,966          -                254               

เงินปันผลคา้งจ่าย -                55,770          -                55,770          

เจา้หนีอืน 5 139,299        136,364        132,978        130,247        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 21,175          196,042        -                -                

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

   หนึงปี) 11 11,249          3,736            7,590            1,354            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,584          22,526          -                -                

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,935            8,651            5,756            5,540            

รวมหนีสินหมุนเวียน 384,328 497,538 192,923 193,165

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,688,948     1,584,562     -                -                

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 11 -                -                97,706          158,185        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 11 418,331        395,762        -                -                

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                -                563               28,509          

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 104,044        99,171          -                -                

หนีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 11 125,508        9,197            25,988          6,303            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 114,796        114,084        -                -                

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 30,546          28,685          25,917          24,446          

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 7 12,085          9,470            -                -                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 14,671          8,589            -                -                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,508,929 2,249,520 150,174 217,443

รวมหนีสิน 2,893,257 2,747,058 343,097 410,608

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 507 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 507 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 294,620 294,620 294,620 294,620

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 232,287 232,287 -                -                

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6,279 6,279 6,279            6,279            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (511,905)       (464,993)       (2,465) 15,139          

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (86,102)         (86,102)         -                -                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 474,438        474,438        (13,826)         (13,826)         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 916,617 963,529 791,608 809,212

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 143,364        134,418        -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,059,981 1,097,947 791,608 809,212

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,953,238 3,845,005 1,134,705 1,219,820

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 57,633             73,734             -                   -                   

รายไดค้่าบริหารจดัการ 5 5,241               4,360               35,926             40,869             

รายไดด้อกเบีย 5 658                  712                  5,595               5,592               

รายไดอื้น 1,092               128                  170                  22                    

รวมรายได้ 64,624             78,934             41,691             46,483             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 29,163             23,461             -                   -                   

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 5 1,917               1,420               44,550             31,371             

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 12,860             15,724             2,626               470                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 6,554               3,541               117                  18                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 66,612             54,442             10,813             11,319             

รวมค่าใช้จ่าย 117,106           98,588             58,106             43,178             

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (52,482)            (19,654)            (16,415)            3,305               

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (26,399)            (31,403)            (2,164)              (6,677)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 15 -                   -                   (1,398)              -                   

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7 (2,812)              3,966               -                   -                   

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (81,693)            (47,091)            (19,977)            (3,372)              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 (1,262)              1,172               (2,373)              315                  

ขาดทุนสําหรับงวด (80,431)            (48,263)            (17,604)            (3,687)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (80,431)            (48,263)            (17,604)            (3,687)              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,912)            (30,137)            (17,604)            (3,687)              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (33,519)            (18,126)            -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (80,431)            (48,263)            (17,604)            (3,687)              

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,912)            (30,137)            (17,604)            (3,687)              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (33,519)            (18,126)            -                   -                   

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (80,431)            (48,263)            (17,604)            (3,687)              

ขาดทุนต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐาน (0.09)                (0.09)                (0.03)                (0.01)                

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ขาดทุนจากการ ส่วนแบ่ง

วดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบด็เสร็จอืน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุน้จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาทีดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 340,000          198,951            5,593             (384,061)       (8,394)                   347,086              104,388                   443,080               (86,314)              517,249            16,278             533,527            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                 -                    -                (30,137)         -                       -                     -                          -                      -                     (30,137)             (18,126)            (48,263)            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                    -                (30,137)         -                       -                     -                          -                      -                     (30,137)             (18,126)            (48,263)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 340,000          198,951            5,593             (414,198)       (8,394)                   347,086              104,388                   443,080               (86,314)              487,112            (1,848)              485,264            

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบด็เสร็จอืน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน หุน้จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาทีดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 507,000         294,620        232,287           6,279            (464,993)      (13,092)                  370,667          116,863                  474,438             (86,102)              963,529          134,418          1,097,947        

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

       เงินเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                -               -                   -                -               -                        -                  -                         -                    -                     -                  42,465            42,465             

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -               -                   -                -               -                        -                  -                         -                    -                     -                  42,465            42,465             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -               -                   -                (46,912)        -                        -                  -                         -                    -                     (46,912)           (33,519)          (80,431)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -               -                   -                (46,912)        -                        -                  -                         -                    -                     (46,912)           (33,519)          (80,431)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 507,000         294,620        232,287           6,279            (511,905)      (13,092)                  370,667          116,863                  474,438             (86,102)              916,617          143,364          1,059,981        

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีกาํหนดไว้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 340,000             5,593              57,874                    (8,857)                     394,610             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                  (3,687)                    -                          (3,687)                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                  (3,687)                    -                          (3,687)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 340,000             5,593              54,187                    (8,857)                     390,923             

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ทีกาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 507,000              294,620               6,279               15,139                    (13,826)                    809,212              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                       -                  (17,604)                   -                           (17,604)              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                  (17,604)                   -                           (17,604)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 507,000              294,620               6,279               (2,465)                     (13,826)                    791,608              

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พนับาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (80,431)         (48,263)       (17,604)      (3,687)            

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (1,262)           1,172          (2,373)        315                

ตน้ทุนทางการเงิน 26,399          31,403        2,164         6,677             

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 12,860          15,724        2,626         470                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                -              1,398         -                 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 2,812            (3,966)         -             -                 

หนีสงสัยจะสูญ -                768             -             -                 

กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10)                -              -             -                 

ดอกเบียรับ (658)              (712)            (5,595)        (5,592)            

(40,290)         (3,874)         (19,384)      (1,817)            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 3,767            (5,461)         (11,386)      (14,830)          

ลูกหนีอืน (37,290)         (9,602)         (4,906)        445                

สินคา้คงเหลือ (41)                117             -             -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,247)           1,525          55              126                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (14,874)         6,068          -             -                 

เจา้หนีการคา้ (2,445)           (12)              -             -                 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง -                -              (254)           -                 

เจา้หนีอืน 2,935            6,672          2,731         2,616             

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,284            1,361          216            1,233             

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,861            1,370          1,471         1,057             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,082            8,632          -             -                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (82,258)         6,796          (31,457)      (11,170)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,113)           (1,766)         (762)           (822)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (83,371)         5,030          (32,219)      (11,992)          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -              (7,356)        -                 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 12                 -              -             -                 

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (10,699)         -              -             -                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,387)         (182,187)     (118)           -                 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (96)                (975)            -             -                 

เงินมดัจาํค่าทีดิน (34,485)         -              (34,485)      -                 

เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                (7,236)         

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                -              -             490                

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                -              (43,198)      (26,740)          

รับดอกเบีย 5                   47               5                512                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (83,650)         (190,351)     (85,152)      (25,738)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 61,926          -              46,599        -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 27,042          255,429      -             -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (98,390)         (11,700)       -             -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                -              (60,478)      -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการอืน 22,569          42,149        -             -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการอืน -                (3,749)         -             -                 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดจ่ายเพือชาํระ

   หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) (3,300)           (247)            (2,330)        (136)               

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (55,770)         -              (55,770)      -                 

เงินสดรับจากการโอนหุน้ใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,413          5,708          -             5,708             

จ่ายดอกเบีย (20,071)         (24,491)       (29,609)      (2,071)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (54,581)         263,099      (101,588)    3,501             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (221,602)       77,778        (218,959)    (34,229)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 492,396        229,672      241,520 39,673

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 270,794        307,450      22,561        5,444             

0                   (0)               

รายการทีไม่ใช่เงินสด

หนีสินคา้งชาํระจากการซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 101,122        132,930      -             -                 

แปลงลูกหนีอืนเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                -              104,199      -                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

13
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 

5 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

6 ลูกหนีการคา้ 

7 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

9 อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

12 ส่วนงานดาํเนินงานและรายได ้

13 สัญญาเช่า 

14 ภาษีเงินได ้

15  เครืองมือทางการเงิน 

16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

17 หนีสินทีอาจเกิดขึน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 

 

1 ข้อมูลทัวไป  

 

  ข้อมูลบริษัท 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั

เกียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการทีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

และให้บริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชนั โฮลดิงส์ จาํกดั ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศ

ไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซึงเป็นนิติบุคคลทีจัดตงัในสาธารณรัฐ

มอริเชียส (สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 16) ผูถื้อหุ้นใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกูลทกัราล         

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่นีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แล้ว  ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัใหม่

ทีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ขอ้ 3 

 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นครังแรก  

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดงันัน 

กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มลูทีนาํเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมอืทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมลูค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง

การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนนั ทงันี TFRS 9 ยกเลิกการจดั



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

17 

ประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ และเงินลงทุนทวัไปตามที

กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบียรับและ

ดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียตาม

สัญญา  

 

ตารางดังต่อไปนีแสดงการจัดประเภทการวดัมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ 

ยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  

 

งบการเงินรวม  

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

มลูค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

 (พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 492,396  492,396 

ลูกหนีการคา้ 10,455  10,455 

ลูกหนีอืน 61,130  61,130 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 53,703  53,703 

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 16,972  16,972 

รวม 634,656  634,656 

    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 

 ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14,528 

 

14,528 

เจา้หนีการคา้ 4,955  4,955 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 54,966  54,966 

เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 

เจา้หนีอืน 136,364  136,364 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,780,604  1,780,604 

เงินกูย้ืมจากกิจการอนื 395,762  395,762 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 99,171  99,171 

รวม 2,542,120  2,542,120 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241,520  241,520 

ลูกหนีการคา้ 43,137  43,137 

ลูกหนีอืน 117,738  117,738 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 322,372  322,372 

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 89,091  89,091 

รวม 813,858  813,858 

    

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 254  254 

เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 

เจา้หนีอืน 130,247  130,247 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 158,185  158,185 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 28,509  28,509 

รวม 372,965  372,965 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุของเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการ

คาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า

การเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนนัมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอยา่งไร  

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนําหนัก ทังนี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินที วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนีที

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 
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กลุ่มบริษัท ได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผือผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่าเพมิขึน ดงันี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้เพิมเติม ณ วันที 1 มกราคม 2563 

สาํหรับ 

  

- ลูกหนีการคา้ - 5,414 

- ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 2,018 

ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที 1 มกราคม 2563 - 7,432 

 

กลุ่มบริษทัเลือกทีจะรับรู้การเพิมขึนของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์

เสน้ตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีถือปฏิบติัตาม TFRS 9  

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พนับาท) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทียงัไม่ไดรั้บรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 7,432 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวด - (619) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทียังไม่ได้รับรู้ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 - 6,813 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีได้รับทีเกียวขอ้งกับ

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนที

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้

ลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสาํนกังาน แสดงรายการเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน และวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี  

 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายุสัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน 205,229  - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง (12,933)  (8,041) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (678)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน 41,360  35,790 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง (106,441)  - 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึน (126,537)  (27,749) 
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การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 225,917  13,692 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสัน (573)  (353) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิง 

มีมลูค่าตาํ 

(1,861)  (1,558) 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่า 17,835  17,835 

มูลค่าคงเหลือทีไดรั้บการประกนั 1,401  1,401 

 242,719  31,017 

มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิม  

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 126,537  27,749 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีรับรู้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 12,932  7,657 

หนสิีนตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 139,469  35,406 

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.67%  5.29% 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึงของส่วนงานให้บริการทีพัก 

และอพาร์ทเมน้ท ์ส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสํานกังาน และส่วนงานให้บริการบริหารจดัการและอืน ๆ  

ตามลาํดบั  
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทาํใหป้ระเทศไทยและหลาย

ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพอืป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสังใหมี้การปิดสถาน

ประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชวัคราว การใหมี้ระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง 

ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพือให้มนัใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และ

พยายามอยา่งยงิยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้้อยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้

 

ทงันี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบทีคาดวา่จะเกิดขึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการ     

ผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

(ก) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  กลุ่มบริษัทจึงใช้ราคาประเมินที 

ผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดเป็นมูลค่ายติุธรรม 

 

(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพอืใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 
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5 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

ความสัมพันธ์ทีมีกับการร่วมค้าและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 8 สําหรับ

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอนืไม่ไดมี้การเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั 
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี    

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 30,685 36,509 

ดอกเบียรับ - - 5,591 5,592 

ดอกเบียจ่าย - - 1,575 3,959 

ค่าใชจ่้ายอนื - - - 3 

     

การร่วมค้า     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4,491 4,360 4,491 4,360 

ดอกเบียรับ 653 665 -  - 

     

กรรมการ     

ค่าเบียประชุม 950 950 950 950 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา 1,725 1,725 1,725 1,725 

     

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ     

ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน 17,798 15,402 17,798 15,402 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 835 850 835 850 

รวม 18,633 16,252 18,633 16,252 

     

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกยีวข้องกัน     

ตน้ทุนการให้บริการ 12 13 -  - 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี 
 

ลูกหนีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  54,522 43,137 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั -  30 - - 

รวม -  30 54,522 43,137 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  - (1,128) - 

สุทธ ิ - 30 53,394 43,137 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า      

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม -  - 1,128 - 
 

ลูกหนีอืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  17,513 116,712 

รวม - - 17,513 116,712 
 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย MLR  - - 104,199  - 

รวม   - - 104,199  - 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ดอกเบียค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน   

บริษทัยอ่ย   - -  1,558  - 

รวม   -  -  1,558  - 

          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว    

บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง 1.5  - - 365,570 322,372 

การร่วมคา้ MLR-1  53,703 53,703 -  - 

รวม   53,703 53,703 365,570  322,372 

     

ดอกเบียค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 93,123 89,091 

การร่วมคา้ 17,625 16,972 -  - 

รวม 17,625 16,972 93,123 89,091 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - (270) - 

สุทธ ิ 17,625 16,972  92,853 89,091 
 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที เกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 

31 มีนาคม มีดงันี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะสัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ณ วนัที 1 มกราคม - - - - 

เพมิขึน - - 104,199 - 

ลดลง - - - - 

ณ วันที 31 มีนาคม - - 104,199 - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ณ วนัที 1 มกราคม - - 322,372 434,255 

เพมิขึน - - 43,198 26,740 

ลดลง - - - (490) 

ณ วันที 31 มีนาคม - - 365,570 460,505 

     

การร่วมค้า     

ณ วนัที 1 มกราคม 53,703 53,703 - - 

ณ วันที 31 มีนาคม 53,703 53,703 - - 

   

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะยาว   

ณ วนัที 1 มกราคม  53,703 53,703 322,372 434,255 

เพมิขึน - - 43,198 26,740 

ลดลง - - - (490) 

ณ วันที 31 มีนาคม 53,703 53,703 365,570 460,505 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า      

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม -  - 270 - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนีอืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 96,740  96,740 

กรรมการ 990 1,036 990  1,031 

ผูบ้ริหารสาํคญั - 2 -  2 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 4 700 - 696 

รวม 994  1,738 97,730  98,469 

 

เงนิปันผลค้างจ่าย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กรรมการ - 4,962 -  4,962 

ผูบ้ริหารสาํคญั - 66 -  66 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  - 10,098 - 10,098 

รวม -  15,126 -  15,126 

 

เงินกู้ยมืระยะยาว อัตราดอกเบีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  97,706  158,185 

รวม  -  -  97,706  158,185 
 

       

ดอกเบียค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย - -  563  28,509 

รวม - -  563  28,509 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม             

มีดงันี 
 

เงินกู้ยืม   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ณ วนัที 1 มกราคม - - 158,185 303,530 

เพิมขึน - - -  190 

ลดลง - - (60,479)  - 

ณ วันที 31 มีนาคม - - 97,706 303,720 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบียทีเกียวขอ้งมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัทีทวงถาม  
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีเงือนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้มือทวงถาม เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยถูกจดั

ประเภทเป็นหนีสินระยะยาว เนืองจากทงั 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกชาํระคืนเงินกู้ภายในสิบสองเดือนนบัจากวนัสิน

งวด ตามสัญญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุ้น 

 

สําหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบียจะจ่ายชาํระคืนทงัหมดหรือบางส่วนเมือ

จาํหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเงือนไขตามทีระบุในสัญญา  

 

สัญญาบริหารจัดการ 

 

บริษัทได้ทําสัญญาบริหารจัดการกับบริษัททีเกียวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยแ์ละ

ใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีกาํหนดวนัสินสุดของ

สัญญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

การสนับสนุนทางการเงินและการคาํประกัน (หมายเหตุขอ้ 11 และ 16) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนกีารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

หมายเหต ุ

31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   5 - 30 54,522 43,137 

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  6,678 10,415 - - 

รวม  6,678 10,445 54,522 43,137 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - - (1,128) - 

สุทธ ิ  6,678 10,445 53,394 43,137 
 

การวเิคราะห์อายุของลูกหนีการคา้ มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - 30  127 - 

เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 11,694 7,053 

3 - 6 เดือน - - 6,617 6,817 

6 - 12 เดือน - - 14,704 13,492 

มากกวา่ 12 เดือน - - 21,380 15,775 

 - 30  54,522 43,137 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม  

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,935 9,497 -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,743 890 -  - 

3 - 6 เดือน - 28 -  - 

 6,678 10,415 - - 

รวม 6,678 10,445 54,522 43,137 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - (1,128)  - 

สุทธ ิ 6,678 10,445 53,394 43,137 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตงัแต ่15 วนั ถึง 30 วนั 

 

7 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 177,298 143,413 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,812) 3,966 

(กลบัรายการ) สาํรองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 2,616 (128) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 177,102 147,251 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการซือและจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั ซึงส่วนแบ่ง

ขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน เนืองจากบริษทัหรือกลุ่มบริษัทมีภาระคาํประกันเงินกู้ภายใต้

เงือนไขตามสัญญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที  31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย  

  31 มีนาคม  

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

โครงการ Citadines     

เงนิลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 

 

26.01 

 

26.01 

  

45,000 

  

45,000 

  

22,950 

 

22,950 

 

9,638 

  

9,583 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 8) 

 

26.01 

 

26.01 

  

20,000 

  

20,000 

  

10,200 

 

10,200 

 

- 

 

- 

บริษทั บูทิค เรียลตี จาํกดั  ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

 

26.01 

 

26.01 

  

85,000 

  

85,000 

  

43,348 

 

43,348 

 

81,122 

 

81,668 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ท จาํกดั ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 

 

26.01 

 

26.01 

  

88,000 

  

88,000 

  

44,880 

 

44,880 86,342 86,047 

รวม          121,378 121,378 177,102 177,298 
 

การร่วมคา้ทงัหมดจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจงึไม่มีราคาทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 359,157 252,615 

ซือเงินลงทุน 7,357 - 

ณ วันที 31 มีนาคม  366,514 252,615 

 

รายละเอียดการซือและขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งันี 

 

ปี 2563 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 โฮลดิงส์ จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตงับริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลดิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซึง

เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาํนวน 40,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงับริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ซึงเป็นนิติ

บุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 100,000 บาท 
 

 

บริษัท บูทิค สมยุ ละไม โฮลดิงส์ จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตงับริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลดิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซึงเป็นนิติ

บุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค สมยุ ละไม จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงับริษทั บทิูค สมุย ละไม จาํกดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ซึงเป็นนิติบุคคลที

จัดตังขึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิดเป็น 

จาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิงส์ วัน จาํกัด  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิมเติม สาํหรับ

หุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 8.8 ล้านหุ้น ทีออกใหม่ในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษัทได้เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าว 

เป็นจาํนวน 4.49 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยชาํระค่าหุ้นเพิมเติมอีกหุ้นละ 1.55 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

6.96 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 

 

สรุปผลกระทบจากการเพมิทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ในงบการเงินรวมไดด้งันี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินทีไดรั้บ 6.68 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (6.68) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited 

 

ในเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเป็นจาํนวน 35.78 ลา้นหุ้น 

คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 26.98 ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางออ้ม เงินทีได้รับจากการจาํหน่ายมีมูลค่า 35.78 ล้าน

บาท ซึงจ่ายโดยตรงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 35.78 ลา้นบาท 

 

สรุปผลกระทบจากการจาํหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงิน

รวมไดด้งันี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินทีไดรั้บ 35.78 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (35.78) 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย       - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุด 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 

   อพาร์ทเมน้ทส์ จาํกดั 

ให้บริการทีพกัโรงแรมและ

อพาร์ทเมน้ท ์

ไทย 100.00 100.00 138,000 138,000 138,000 138,000 - - 138,000 138,000 - - 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จาํกดั ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 

               

- โครงการโรงแรมไฮแอท โครงการวิลล่า วนั และวลิล่า ทู               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเก็ต จํากัด และ BT Phuket Ltd.            

บริษทั บูทิค ภเูก็ต ทู จาํกดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55 21.55 2,000 2,000 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จาํกดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55 21.55 2,000 2,000 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  ภเูก็ต แลนด ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 

Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเก็ต แลนด์ จํากดั             

บริษทั บูทิค ภเูกต็ โฮลดิงส์  ทรี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภเูก็ต โฮลดิงส์ ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภเูก็ต โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             

BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  65.00  USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 33.15 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

- โครงการพทัยา เบย์ รีสอร์ท               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค อีโค โฮลดิงส์ ทู จํากัด              

บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จาํกดั กิจการโรงแรม 

 

ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงนิปันผลรบัสําหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                

บริษทั บูทิค  อีโค โฮลดิงส์ ท ู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 

           

บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค อีโค โฮลดิงส์ ทู จํากัด             

บริษทั บูทิค อโีค โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 

               

- โครงการบูทิค ป่าตอง สาย3               

 

  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเอส3 โฮลดงิส์ จํากัด              

บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จาํกดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
  

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท Boutique International Holdings Ltd.             

PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 35.10 35.10 176 176 - - - - - - - - 

Patong Hotel Pte., Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรฐัสิงคโปร์ 35.10 35.10 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเอส3 โฮลดงิส์ จํากดั              

บริษทั บูทิค พีเอส3 จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการพระโขนง วัน และพระโขนง ท ู              

               

บริษัทย่อยทางตรง               

Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท - - 100 บาท 100 บาท - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย BT PKN Holding 3 Ltd.             

BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทิูค พเีคเอ็น ทรี จํากดั              

บริษทั บูทิค พเีคเอน็ ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรบังวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการพระโขนง ทรี               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส ทู จํากัด             

บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28 38.28 51,000 51,000 - - - - - - - - 
               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทิูค พเีคเอน็เอส ทู จํากัด             

บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พเีคเอน็เอส จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

BT PKNS 2 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 66.00 100.00 100 บาท  100 บาท  - - - - - - - - 

BT PKNS 1 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 

BT PKNS Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มนีาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน วัน               

               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  

   วนั จาํกดั 

กิจการโรงแรม ไทย 26.00 26.00 221,520 221,520 - - - - - - - - 

               
บริษัทย่อยทางตรง               

Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัมอริเชียส 26.00 26.00 267,000 267,000 70,529 70,529 - - 70,529 70,529 - - 
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 

Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. 
 

ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 265,500 265,500 - - - - - - - - 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทู               

 
  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  

   ทู จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 63.00 63.00 98,425 98,425 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

Boutique Offshore Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 63.00 63.00 106,394 106,394 - - - - - - - - 

Nimman 2 Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 63.00 63.00 105,894 105,894 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มนีาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทรี               
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดงิส์ วัน จํากดั             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี              

   จาํกดั 

กิจการโรงแรม 

(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 60,900 60,900 - - - - - - - - 

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บทิูค นิมมาน โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 

Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัมอริเชยีส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดงิส์ วนั จํากัด             

บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

               

- โครงการเรนฮลิล์               

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 

Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มนีาคม 

2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัทบูทิค รีเทล โฮลดิงส์ จํากัด             

บริษทั บูทิค รีเทล พีเคเอน็  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Kalarain Ltd.              

Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

- โครงการ แบงค็อก สุขุมวทิ 16-2  

 

            
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 16-2 โฮลดงิส์ วัน จํากัด 
  

        

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

     จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 51.00 86,080 72,440 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง 
  

  
          

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

      โฮลดิงส์ วนั จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 51.00 51.00 88,080 74,440 44,921 37,964 - - 44,921 37,964 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มนีาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บทิูค แบงคอ็ก สุขุมวิท 16-2 โฮลดงิส์ วัน จํากัด             

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

      โฮลดิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 51.00 51.00 87,080 73,440 - - - - - - - - 

   

            

- โครงการ กมลา  
  

            
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 66.30 66.30 105,889 87,800 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค กมลา 2 จาํกดั กิจการโรงแรม  

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 66.30 66.30 88,200 88,200 - - - - - - - - 

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค กมลา โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 75.00 75.00 500 500 375 375 - - 375 375 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

Boutique Overseas Holdings 1 Limited ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.30 66.30 87,800 87,800 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 2 Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 66.30 66.30 65,850 65,850 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 3 Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.30 66.30 88,200 88,200 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 4 Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 66.30 66.30 66,150 66,150 - - - - - - - - 

               

- โครงการ แบงคอ็ก สุขมุวิท 36               
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 59.50 79.21 164,084 132,520 - - - - - - - - 

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36  

   โฮลดิงส์  จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 73.00 73.00 135,000 135,000 98,550 98,550 - - 98,550 98,550 - - 

 

 

 

 

  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

Boutique Overseas Holdings 5 Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 59.50 79.21 132,570 132,570 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 59.50 79.21 132,640 132,640 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรบังวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการ แบงค็อก สุขุมวิท 5 
  

  
          

 
  

  
          

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บทิูค แบงคอ็ก สุขุมวิท 5 โฮลดงิส์ จํากัด 

         

  

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

 
  

            

บริษัทย่อยทางตรง 
  

            

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 

               

- โครงการ สมุย ละไม 
  

            

 
  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บทิูค สมยุ ละไม โฮลดิงส์ จํากัด             

บริษทั บูทิค  สมุย ละไม จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

 
  

            

บริษัทย่อยทางตรง 
  

            

บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลดิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยทีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซือสาธารณะ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน 

 

การดอ้ยคา่ 

 

ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

-     โครงการ Citadines               
               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค กรุ๊ป จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 51.00 51.00 25,000 25,000 12,750 12,750 - - 12,750 12,750 - - 

รวม       369,139 361,782 (2,625) (2,625) 366,514 359,157 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีดงันี 

 

   งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  

ทีดิน  

สินทรพัยร์ะหวา่ง

การก่อสร้าง  รวม 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3  98,788  106,441  205,229 

เพมิขึน   -  52,681  52,681 

หัก ค่าเสือมราคา   (833)  -  (833) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563   97,955  159,122  257,077 

 

10  ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 

 การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  2562 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 165 - 153 - 

อปุกรณ์ 27 - - - 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 4,241 (2) 419 - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 39,239  (278) 139,839  - 

รวม 43,672 (280) 140,411 - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  2562 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 330 - - - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง - (213) - - 

รวม 330 (213) - - 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารสํานักงาน อพาร์ทเมน้ท์ ยานพาหนะ 

ซอฟ ท์แว ร์  เค รืองตกแ ต่ งแ ล ะอุป กรณ์ สํ านักงานเป็ นระ ยะเวลา 3-30 ปี  โดยมี   ค่ าเช่ าค งที แล ะ ค่า เช่ า 

ผนัแปรตามปริมาณการใชสิ้นทรัพยต์ลอดอายสัุญญา 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เครืองตกแต่ง

ติดตงัและ 

อุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  3 18,348  8,777  13,557  678  41,360 

หัก ค่าเสือมราคา  (1,118)  (462)  (955)  (18)  (2,553) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563  17,230  8,315  12,602  660  38,807 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

48 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เครืองตกแต่ง

ติดตงัและอุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 หมายเหตุ (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  3 18,348  4,438 13,004  35,790 

หัก ค่าเสือมราคา  (1,118)  (229) (842)  (2,189) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563  17,230  4,209  12,162  33,601 

33,600  

11 หนสิีนทีมีภาระดอกเบีย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวยีน      

เงินเบิกเกินบญัชี      

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  56,454  14,528 26,599 - 

ตวัสญัญาใชเ้งิน      

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  20,000 - 20,000 - 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน 

   จากสถาบันการเงิน 

 

76,454 14,528 46,599 - 

      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี      

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  21,175  196,042 -  - 

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนด      

    ชาํระภายในหนึงปี  11,249 3,736 7,590 1,354 

รวมหนีสินทีมีดอกเบียระยะสัน  108,878  214,306 54,189  1,354 

      

      

      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  1,688,948 1,584,562 -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั      

- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 5 - - 97,706  158,185 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอืน      

- ส่วนทีไมมี่หลกัประกนั  418,331 395,762 -  - 

  2,107,279  1,980,324 97,706 158,185 

หนีสินตามสัญญาเช่า  125,508  9,197 25,988 6,303 

รวมหนีสินทีมีดอกเบยีไม่หมุนเวียน  2,232,787  1,989,521 123,694  164,488 

 

อัตราดอกเบีย 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอืน และดอกเบียคา้งจ่ายจะถึงกาํหนดชาํระเตม็จาํนวนในกรณีดงัต่อไปนี 
 

ก)    เมือมีเงินสดส่วนเกินทีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 
 

ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินกาํไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนทีเกิดขึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยทีเกียวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หนีของผูกู้ห้รือของบริษทัย่อยทีเกียวขอ้ง 
 

อตัราดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 (ร้อยละ) 

เงินเบิกเกินบญัชี 6.50 - 6.87  6.75 - 6.87  6.50 - 6.87  - 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 4.78  -  4.78  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 5.78  4.00 - 5.50  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  4.78  5.03 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 4.75 - 5.03  4.75 - 5.03  -  - 

หนีสินตามสัญญาเช่า 4.78 - 9.52  5.48 - 9.52  4.78 - 9.52  5.55 - 9.52 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลักประกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด 

ของหลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยด์งันี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั  53,500  53,500  3,000  3,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  159,122  -     

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

2,674,614  2,628,998  -  - 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  -  106,441  -  - 

รวม  2,887,236  2,788,939  3,000  3,000 

 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด 

 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยคาํประกนัโดยทีดินของบริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืนแห่งหนึง โดย

เป็นสินทรัพยค์าํประกนัลาํดบัรอง  

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

51 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  

 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 4.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 6.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค กมลา 2 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 13.3 ลา้นหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษทั บูทิค แบง็คอ็ก สุขมุวิท 36 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษทัที

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 23.75 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพือจดัหาเงินทุนสําหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตสั้ญญา

เงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดาํรงอัตราส่วนทางการเงิน การดํารง

สัดส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ธนาคาร  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซึ้งเป็นบริษัททีเกียวขอ้งกันตามทีระบุไว ้

ในสัญญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือทียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทงัสิน 1,904 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2562: 1,960 ล้านบาท) 

 

12 ส่วนงานดําเนินงานและรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจทีสาํคญันีใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดทีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ

หน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัท 

โดยสรุปมีดงันี  

 

 ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการทีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์

 ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสาํนกังาน 

 ส่วนงาน 3  ใหบ้ริการบริหารจดัการและอืนๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูลที

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 
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ข้อมลูเกียวกับส่วนงานทีรายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที ส่วนงานที 1  ส่วนงานที 2  ส่วนงานที 3  รวม 

   31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 58,729 48,104 412 26,447 5,483 4,383 64,624 78,934 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,665 3,162 92 879 36,275 42,101 38,032 46,142 

รวมรายได้ 60,394 51,266 504 27,326 41,758 46,484 102,656 125,076 

         
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         

ณ เวลาใดเวลาหนึง 57,684 47,081 412 50  237 23 58,333 47,154 

ตลอดช่วงเวลาหนึง 1,045 1,023 - 26,397 5,246 4,360 6,291 31,780 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 58,729 48,104 412 26,447 5,483 4,383 64,624  78,934 

         
ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ (55,795) (37,718) (5,682) (6,001) (20,216) (3,372) (81,693) (47,091) 

         
สินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน         

   ณ วนัที 31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 3,003,581 2,981,121 333,902 160,325 61,286 269,147 3,398,769 3,410,593 

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน        

   ณ วนัที 31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 2,104,502 2,176,735 157,850 113,329 46,599 - 2,308,951 2,290,064 
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การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีรายงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม ส่วนงานทีรายงาน 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รวมขาดทุนจากส่วนงานทีรายงาน (81,693) (47,091) 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน - - 

ขาดทุนรวมก่อนภาษีเงนิได้ (81,693) (47,091) 

 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์   

สินทรัพยร์วมตามส่วนงานทีรายงาน 3,398,769 3,410,593 

จาํนวนอืนทีไม่ไดปั้นส่วน   

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,208 19,943 

- สินทรัพยอื์น 532,261 414,469 

สินทรัพย์รวม 3,953,238 3,845,005 

   

หนสิีน   

หนีสินรวมตามส่วนงานทีรายงาน 2,308,951 2,290,064 

จาํนวนอืนทีไม่ไดปั้นส่วน   

- หนีสินภาษเีงินไดร้อตดับญัชี 114,796 114,084 

- หนีสินอนื 469,510 342,910 

หนสิีนรวม 2,893,257 2,747,058 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดที้สาํคญัหรือสินทรัพยใ์ดทีมาจากหรืออยูใ่น

ต่างประเทศ 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ทีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563  

 

13 สัญญาเช่า  

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม  

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 (พนับาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  589 502 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน  357 239 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 338 300 

 

กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าทีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 4.00 ลา้นบาท และ 2.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

14 ภาษเีงนิได้  

 

จาํนวนภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ตาํกว่า 

จาํนวนภาษีเงินไดที้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสาํหรับงวดตามบญัชี เนืองจากผลขาดทุนใน

งวดปัจจุบนัทีรับรู้เป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

จาํนวนภาษีเงินได้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 มากกว่า

จาํนวนภาษีเงินไดท้ีคาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดค้ณูกบัยอดกาํไรสาํหรับงวดตามบญัชี เนืองจากผลขาดทุนใน

งวดทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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15 เครืองมือทางการเงนิ 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหนี เจา้หนีและหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เงินให้ กู้ยืมและเงินกู้ยืมทีมีดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

การดอ้ยคา่ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ทงันี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสียงดา้นเครดิตตาํโดย

อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก  

 

ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้จากกิจการอืนประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูล 

ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยทีเกียวข้องโดยตรงกับลูกหนีและประเมิน 

สภาวะเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปัจจุบนัและทีคาดการณ์วา่จะเกิดขึนในอนาคต 
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รายการเคลือนไหวของค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับลูกหนีการคา้และดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีแสดง

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี มีดงันี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเผอืผลขาดทุนจากการด้อยค่า - วิธีการทัวไป 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนใน 12 เดือน

ขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึนตลอด

อาย ุ- ไมด่อ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึนตลอด

อาย ุ– ดอ้ยค่า  รวม 

 (พนับาท) 

ลูกหนกีารค้า       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - -  -  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้เพมิเติม 

จากการปฏิบตัิตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

 

- 

  

- 

  

451  

 

451 

สินทรัพยท์างการเงินทีชาํระคืน  -  -  (36)  (36) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีไดม้า  -  -  713  713 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 - -  1,128  1,128 

       
ดอกเบยีค้างรับจากกิจการทีเกยีวข้องกนั       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - -  -  - 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าทีรับรู้เพมิเติม 

จากการปฏิบตัิตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 1  

 

-  167  168 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของสาํรองผลขาดทุน  -  -  15 15 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีไดม้า  16  -  71  87 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 17  -  253  270 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

    สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้  -  1,128 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของดอกเบียคา้งรับจากกิจการ 

ทีเกียวขอ้งกนั 

 

- 
 

270 

รวม  -  1,398 
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ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 

ตารางด้านล่างแสดงการครบกําหนดทีเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน จํานวนเงิน 

เป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดค้ดิลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหกักลบ 

 

 งบการเงินรวม  

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 เมือทวง

ถาม 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกวา่ 5 

ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่

อนุพนัธ์  

           

เงินเบิกเกินบญัชีและ 

  เงินกูย้มืระยะสันจาก   

  สถาบนัการเงิน 

 

 

76,454 

  

 

56,454 

  

 

20,000 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

76,454 

เจา้หนีการคา้  2,510  2,510  -  -  -  2,510 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 101,122  101,122  -  -  -  101,122 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,710,123  -  21,175  873,779  815,169  1,710,123 

เงินกูย้มืจากระยะยาวกิจการอืน 418,331  -  -  418,331  -  418,331 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 104,044  -  -  104,044  -  104,044 

หนีสินตามสญัญาเช่า 136,757  -  11,249  32,049  93,459  136,757 

 2,549,341  160,086  52,424  1,428,203  908,628  2,549,341 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

59 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 

มลูค่าตาม

บญัชี 

 เมือทวง

ถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกวา่ 5 

ปี  รวม 

 (พนับาท) 

หนีสินทางการเงินทีเป็นอนุพนัธ์             

เงินเบิกเกินบญัชีและ 

  เงินกูย้มืระยะสันจาก   

  สถาบนัการเงิน 

 

 

46,599 

  

 

26,599 

  

 

20,000 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

46,599 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที 

  เกียวขอ้งกนั 

 

97,706 

  

- 

  

- 

  

97,706 

  

- 

  

97,706 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 563  -  -  563  -  563 

หนีสินตามสัญญาเช่า 33,578  -  7,590  23,879  2,109  33,578 

 178,446  26,599  27,590  122,148  2,109  178,446 

 

16 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้     

ทีดิน 377,865 67,500 377,865 67,500 

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 691,602  242,134 - - - 

รวม 1,069,467  309,634 377,865  67,500 

       

ภาระผกูพนัอืนๆ        

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 500  500  - - - 
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ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาเพือซือทีดินแปลงหนึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 75 

ลา้นบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํทีดินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท ส่วนทีเหลือจาํนวน 67.50 ล้าน

บาท จะชาํระในปี 2563 
 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทําสัญญาเพือซือทีดินแปลงหนึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 344.85  

ลา้นบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ้่ายเงินมดัจาํทีดินจาํนวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนทีเหลือจาํนวน 310.37 

ลา้นบาท จะชาํระในปี 2563 

 

สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย

แลนด์) จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัย่อย สัญญา

ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย

ขึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทงัสองฝ่าย บริษทัย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด

รายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการตามทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาค่าลิขสิทธิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธิ

แก่บริษทัย่อยในการใชชื้อและตรายหีอ้ “Oakwood” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและ

มีสิทธิทีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยขนึอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทงัสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จาํกัด 
 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ซึงรับหน้าที

บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัทีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่ออายุได้อีก

ครังละ 10 ปี โดยขึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซึงคาํนวณจากร้อยละของรายได้

รวม และ/หรือตามทีระบไุวใ้นสัญญา 
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 บริษัท บูทิค กมลา 1  จาํกัด 
 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ประเทศไทย) จาํกัด 

ซึงรับหน้าทีบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญามีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัทีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่อ

อายไุดอี้กครังละ 10 ปี โดยขึนอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายคา่บริหารจดัการซึงคาํนวณจากร้อยละ

ของรายไดร้วม และ/หรือตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหใ้ช้เครืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทังสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิมเติมกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกดั เพือใช้เครืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย ภายใต้

เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญาหลกั 

 

บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จาํกัด  
 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทังสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิมเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกัด เพือใช้เครืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้

เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญาหลกั 
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17 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 

ตามทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละดาํเนินการเพือให้การ

สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีทีดีทีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ ้ยืม และเงินกู้ยืมคงเหลือ 

แสดงไดด้งันี  

 

 

ผู้ให้การสนับสนุน 

 

ผู้กู้ยืม 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัท 

31 มีนาคม

2563 

 31 ธนัวาคม

2562 

   (พนับาท) 

- บริษทั และ บริษทั บทิูค กรุ๊ป  

จาํกดั 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั และ 

บริษทั บูทิค เรียลตี จาํกดั 

 

 

 

การร่วมคา้ 

 

 

 

525,021 

  

 

 

522,072 

- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

 

322,113 

  

324,323 

- บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส จาํกดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 

จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

 

85,700 

  

64,400 

-   บริษทั บูทิค แบงคอ็ก 

สุขมุวทิ 16-2 โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 

16-2 จาํกดั 

 

 

บริษทัยอ่ย 

 

 

100,577 

  

 

94,835 

-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั  

บริษทัยอ่ย 

 

44,300 

  

44,300 

รวมหนสิีนทีอาจเกดิขึนจากการให้การสนบัสนุนทางการเงิน 1,077,711  1,049,930 
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สัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

โครงการ OZO 
 

Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) มีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซึง

รวมถึงหนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกันและการให้ขอ้มูลเกียวกับ

บริษทัทีจาํหน่าย ในกรณีเช่นนีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซือและผูซื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ภายในวนัที 16 ธันวาคม 2560 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 

นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัที 16 ธันวาคม 2563 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 

สาํหรับการเรียกร้องใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

โครงการ Hyatt 

 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึงรวมถึง

หนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเกียวกบับริษทัที

จาํหน่าย ในกรณีเช่นนีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซือและผูซื้อต้องส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ภายในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 

นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 

สาํหรับการเรียกร้องใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

 

นอกจากนี ตามหนงัสือสญัญาซือขายหุน้ ผูข้ายและผูซื้อตกลงว่าราคาขายขึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซือทีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทงัสอบทานโดยผูซื้อ 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหนีดงักล่าวจากผูซื้อ 
 

โครงการ พระโขนง 

 

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จาํกดั และ BT PKN Holdings Limited (“ผูข้าย”) มีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากสัญญาจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อย ซึงรวมถึงหนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ

การใหข้อ้มูลเกียวกบับริษทัทีจาํหน่าย ตามสัญญาซือขาย  

 

เมือวนัที 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จาํกดัและ BT PKN Holdings Limited ได้ทาํหนงัสือคาํประกนัจาก

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงและมอบให้แก่ผูซื้อเพือคาํประกันหนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไว ้

ในสัญญา เป็นจาํนวน 47.85 ลา้นบาท โดยการคาํประกนัจะสินสุดในปี 2565 
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นอกจากนี ตามหนงัสือสัญญาซือขายหุน้ ผูข้ายและผูซื้อตกลงว่าราคาขายขึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซือทีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทงัสอบทานโดยผูซื้อ 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหนีดงักล่าวจากผูซื้อ 
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