
 

    

 

 

 

 

 

 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ  

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการจัดทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงนิและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

13 สิงหาคม 2563 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,440           492,396           14,228             241,520           

ลูกหนี�การคา้ 6, 7, 16 5,762               10,445             55,554             43,137             

ลูกหนี� อื�น 6 119,853           61,130             16,764             117,738           

สินคา้คงเหลือ 1,144               1,223               -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 17,260             13,013             7,687               6,398               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 351,459 578,207           94,233 408,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระค ํ�าประกนั 12 53,500             53,500             3,000               3,000               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 168,511           177,298           -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                   366,539           359,157           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 53,703             53,703             478,091           322,372           

ดอกเบี�ยคา้งรับจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6, 16 18,209             16,972             99,146             89,091             

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10, 12 314,933           -                   -                   -                   

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11, 12 2,895,271        2,811,757        3,716               12,136             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 36,352             -                   31,411             -                   

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน 5,782               6,323               1,186               1,297               

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 12 -                   106,441           -                   -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,235             19,943             19,240             15,605             

เงินมดัจาํที�ดิน 41,985             7,500               41,985             7,500               

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื�น 22,868             13,361             869                  869                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,634,349        3,266,798        1,045,183 811,027

รวมสินทรัพย์ 3,985,808        3,845,005        1,139,416 1,219,820

งบการเงินรวม 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

    จากสถาบนัการเงิน 12 108,978           14,528             38,861             -                   

เจา้หนี�การคา้ 4,958               4,955               -                   -                   

เจา้หนี�คา่กอ่สร้าง 103,675           54,966             -                   254                  

เงินปันผลคา้งจ่าย 6 -                   55,770             -                   55,770             

เจา้หนี� อื�น 6 149,046           136,364           27,288             130,247           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6, 12 -                   -                   22,500             -                   

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายเงินจากกูย้มืระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                   -                   94                    -                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12 318,785           196,042           -                   -                   

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

   (2562: หนี �สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชําระภายใน

   หนึ�งปี) 12 11,214             3,736               7,572               1,354               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,584             22,526             -                   -                   

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 7,399               8,651               5,105               5,540               

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 726,639 497,538 101,420 193,165

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,431,181        1,584,562        -                   -                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6, 12 -                   -                   194,446           158,185           

เงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื�น 12 412,529           395,762           -                   -                   

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                   -                   1,624               28,509             

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแกก่จิการอื�น 108,296           99,171             -                   -                   

หนี�สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี �สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 12 122,875           9,197               24,141             6,303               

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,025           114,084           -                   -                   

ประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน 27,667             28,685             22,754             24,446             

ภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 8 16,735             9,470               -                   -                   

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื�น 19,246             8,589               -                   -                   

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,253,554 2,249,520 242,965 217,443

รวมหนี�สิน 2,980,193 2,747,058 344,385 410,608

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 507 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 507 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 294,620 294,620 294,620 294,620

ส่วนเกนิทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 232,287 232,287 -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (544,524)          (464,993)          93 15,139             

ผลตา่งจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (86,102)            (86,102)            -                   -                   

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 475,303           474,438           (12,961)            (13,826)            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 884,863 963,529 795,031 809,212

ส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคุม 120,752           134,418           -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,005,615 1,097,947 795,031 809,212

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,985,808 3,845,005 1,139,416 1,219,820

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม

   และศนูยก์ารคา้เพื�อให้เช่า 12,727             57,280             -                   -                   

รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 5,241               4,360               30,058             39,089             

รายไดจ้ากการสิ�นสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร -                   11,188             -                   23,554             

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                   522,331           -                   -                   

ดอกเบี�ยรับ 6 794                  1,048               5,616               4,747               

รายไดอ้ื�น 566                  737                  388                  71                    

รวมรายได้ 19,328             596,944           36,062             67,461             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม

   และศนูยก์ารคา้เพื�อให้เช่า 8,639               27,788             -                   -                   

ตน้ทนุการให้บริการ 6 1,916               1,421               22,735             38,844             

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,835             18,236             2,458               478                  

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 808                  3,450               62                    25                    

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 33,517             66,310             5,242               10,822             

รวมค่าใช้จ่าย 57,715             117,205           30,497             50,169             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (38,387)            479,739           5,565               17,292             

ตน้ทนุทางการเงิน 6 (25,134)            (37,113)            (2,118)              (6,886)              

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 16 -                   -                   (2,367)              -                   

ส่วนแบง่ขาดทนุของการร่วมคา้ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (13,241)            (123)                 -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (76,762)            442,503           1,080               10,406             

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (1,249)              45,770             (1,478)              2,697               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (75,513)            396,733           2,558               7,709               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 1,081               -                   1,081               -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (216)                 -                   (216)                 -                   

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 865                  -                   865                  -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (74,648)            396,733           3,423               7,709               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (32,619)            98,499             2,558               7,709               

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (42,894)            298,234           -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (75,513)            396,733           2,558               7,709               

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 865                  -                   865                  -                   

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 865                  -                   865                  -                   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (31,754)            98,499             3,423               7,709               

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (42,894)            298,234           -                   -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (74,648)            396,733           3,423               7,709               

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.06)                0.29                 0.01                 0.02                 

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม

   และศนูยก์ารคา้เพื�อให้เช่า 70,360             131,014           -                   -                   

รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 10,482             8,720               65,984             79,958             

รายไดจ้ากการสิ�นสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร -                   11,188             -                   23,554             

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                   522,331           -                   -                   

ดอกเบี�ยรับ 6 1,452               1,760               11,211             10,339             

รายไดอ้ื�น 1,658               865                  558                  93                    

รวมรายได้ 83,952             675,878           77,753             113,944           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม

   และศนูยก์ารคา้เพื�อให้เช่า 37,802             51,249             -                   -                   

ตน้ทนุการให้บริการ 6 3,833               2,841               67,285             70,215             

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,695             33,960             5,084               948                  

ตน้ทนุการจดัจาํหน่าย 7,362               6,991               179                  43                    

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 100,129           120,752           16,055             22,141             

รวมค่าใช้จ่าย 174,821           215,793           88,603             93,347             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (90,869)            460,085           (10,850)            20,597             

ตน้ทนุทางการเงิน 6 (51,533)            (68,516)            (4,282)              (13,563)            

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 16 -                   -                   (3,765)              -                   

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) ของการร่วมคา้ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 8 (16,053)            3,844               -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (158,455)          395,413           (18,897)            7,034               

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (2,511)              46,943             (3,851)              3,012               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (155,944)          348,470           (15,046)            4,022               

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 1,081               -                   1,081               -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (216)                 -                   (216)                 -                   

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 865                  -                   865                  -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (155,079)          348,470           (14,181)            4,022               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (79,531)            68,361             (15,046)            4,022               

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (76,413)            280,109           -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (155,944)          348,470           (15,046)            4,022               

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 865                  -                   865                  -                   

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 865                  -                   865                  -                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (78,666)            68,361             (14,181)            4,022               

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (76,413)            280,109           -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (155,079)          348,470           (14,181)            4,022               

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.16)                0.20                 (0.03)                0.01                 

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ขาดทุนจากการ ส่วนแบ่ง

วดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบด็เสร็จอื�น องคป์ระกอบอื�น รวมธุรกจิ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ หุ้นจากการขายหุ้น ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที�ดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถื้อหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ที�กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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             

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกจิจาก

    การขายบริษทัยอ่ย 5 -                   (47,331)               -                  47,119           -                          -                        -                             -                         212                      -                      -                     -                     

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

       โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง 9 -                   -                      -                  -                 -                          -                        -                             -                         -                       -                      44,291               44,291               

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                      -                  -                 -                          -                        -                             -                         -                       -                      44,291               44,291               

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                   -                      -                  68,361           -                          -                        -                             -                         -                       68,361                280,109             348,470             

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                      -                  68,361           -                          -                        -                             -                         -                       68,361                280,109             348,470             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2562 340,000           151,620              5,593              (268,581)       (8,394)                     347,086                104,388                     443,080                 (86,102)                585,610              340,678             926,288             

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบด็เสร็จอื�น องคป์ระกอบอื�น รวมธุรกจิ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นจากการขายหุ้น ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที�ดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ที�กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ที�ใช้วิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

       โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง 9 -                -                -                    -                 -                -                           -                   -                           -                      -                       -                   62,747             62,747              

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                -                    -                 -                -                           -                   -                           -                      -                       -                   62,747             62,747              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -                -                    -                 (79,531)         -                           -                   -                           -                      -                       (79,531)            (76,413)           (155,944)          

   กาํไรเบด็เสร็จอื�น -                -                    -                 -                865                          865                      -                       865                   -                   865                   

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                -                -                    -                 (79,531)         865                          -                   -                           865                      -                       (78,666)            (76,413)           (155,079)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 507,000       294,620        232,287            6,279             (544,524)       (12,227)                   370,667           116,863                   475,303              (86,102)               884,863           120,752          1,005,615        

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที�ออกและ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2562

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

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                    4,022                        -                            4,022                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                    4,022                        -                            4,022                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 340,000               5,593                61,896                      (8,857)                       398,632               

(พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น วดัมูลค่าใหม่ของ

ที�ออกและ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�กาํหนดไว้ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                       -                         -                    (15,046)                    -                            (15,046)               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                       -                         -                    -                                                        865 865                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                         -                    (15,046)                    865                            (14,181)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 507,000               294,620                 6,279                93                             (12,961)                     795,031               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (155,944)        348,470       (15,046)       4,022              

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (2,511)            46,943         (3,851)         3,012              

ตน้ทุนทางการเงิน 51,533           68,516         4,282          13,563            

ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 25,695           33,960         5,084          948                 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 282                5,854           (611)            5,077              

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                 -               3,765          -                  

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้ที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 16,053           (3,844)          -              -                  

(กลบัรายการ) หนี�สงสัยจะสูญ -                 (797)             -              -                  

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (8)                   29                6                 -                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า -                 866              -              -                  

ดอกเบี�ยรับ (1,452)            (1,760)          (11,211)       (10,339)           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                 (522,331)      -              -                  

(66,352)          (24,094)        (17,582)       16,283            

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 4,683             (10,274)        (15,057)       813                 

ลูกหนี�อื�น (27,671)          (23,972)        (3,225)         (504)                

สินคา้คงเหลือ 79                  50                -              -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (2,689)            4,228           (111)            41                   

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั -                 100              -              -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (9,507)            16,640         -              (394)                

เจา้หนี� การคา้ 3                    1,109           -              -                  

เจา้หนี� อื�น 6,880             10,118         (6,244)         5,199              

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (1,252)            1,570           (435)            (1,487)             

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 10,657           15,520         -              -                  

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (219)               -               -              -                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (85,388)          (9,005)          (42,654)       19,951            

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (1,558)            (12,045)        (1,178)         (8,515)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (86,946)          (21,050)        (43,832)       11,436            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                 928,426       -              -                  

เงินสดจ่ายสําหรับค่าใชจ้่ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม -                 (20,517)        -              -                  

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในบริษทัย่อย -                 -               (7,357)         (106,537)         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 20                  25                -              -                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (92,943)          -               -              -                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (84,854)          (352,414)      (645)            (46)                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (549)               (2,543)          -              -                  

เงินมดัจาํค่าที�ดิน (34,485)          -               (34,485)       -                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ�มขึ�น -                 (42,327)        -              -                  

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�นจาก

   การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                 (50,000)        -              -                  

รับชาํระคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                 -               (51,520)       126,374          

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที�เก ี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                 -               -              (48,953)           

รับดอกเบี�ย 215                422              31               5,894              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (212,596)        461,072       (93,976)       (23,268)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 94,451           8,024           38,861        -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 66,368           365,572       -              -                  

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (99,140)          (334,738)      -              -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                 -               22,500        -                  

เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อชาํระเงินกูย้ืมจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั -                 2,276           (60,479)       -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกจิการอื�น 22,569           43,475         -              -                  

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืมจากกจิการอื�น -                 (24,865)        -              -                  

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดจ่ายเพื�อชาํระ

   หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน) (6,410)            (968)             (4,453)         (271)                

เงินปันผลจ่ายให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั (55,770)          -               (55,770)       -                  

เงินสดรับจากการโอนหุ้นให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 31,695           78,880         -              34,702            

จ่ายดอกเบี�ย (39,177)          (54,251)        (30,143)       (5,575)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 14,586           83,405         (89,484)       28,856            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (284,956)        523,427       (227,292)     17,024            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 207,440         753,099       14,228        56,697            

-                 -              

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

หนี� สินคา้งชาํระจากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   และอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 103,675         77,461         -              -                  

แปลงตั�วสัญญาใชเ้งินเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 6,200           -              -                  

แปลงลูกหนี� อื�นเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัย่อย -                 -               104,199      -                  

แปลงเจา้หนี� อื�นเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อย -                 -               96,740        -                  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

16



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

17 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงwินระหว่างกาล 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 

5 การขายเงินลงทุน 

6 บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและรายได ้

14 สัญญาเช่า 

15  ภาษีเงินได ้

16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 

18 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

  ข้อมูลบริษัท 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั

เกี่ยวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

และให้บริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

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

มอริเชียส (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 16) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกูลทกัราล         

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงนิในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั้ งแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัใหม่

ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ขอ้ 3 

 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 375.2 ล้าน

บาทและ 7.2 ล้านบาท ตามลาํดับ และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่ม

บริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 

155.1 ล้านบาท และ 14.2 ล้านบาท ตามลาํดับ การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัได้รับผลกระทบและอาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจาก

มาตรการของรัฐบาลเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า จากการท่ีสถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน 

ตลอดจนการผ่อนปรนมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมี

ผลการดาํเนินงานและมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน โดยกลุ่มบริษทัใช้นโยบายและวิธีการเพ่ือจัดการความเส่ียงด้านสภาพ

คล่อง ลดงบประมาณค่าใชจ่้าย ดาํเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซ่ึงเป็นไปตาม

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั รวมถึงการขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

 

การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจและจ่ายชาํระหน้ีเม่ือถึง

กาํหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตาม

หลกัเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอสําหรับการ

ดาํเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัต้องการ ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม

รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั

และบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นครั้ งแรก  

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกับกําไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงนิ

และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรบัรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถงึหลกัการบญัชีของ

อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง

การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั

ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี

กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม

สัญญา  
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงการจัดประเภทการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ 

ยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 

งบการเงินรวม  

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 492,396  492,396 

ลูกหน้ีการคา้ 10,455  10,455 

ลูกหน้ีอื่น 61,130  61,130 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 53,703  53,703 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 16,972  16,972 

รวม 634,656  634,656 

    

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม 

 ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,528 

 

14,528 

เจา้หน้ีการคา้ 4,955  4,955 

เจา้หน้ีค่ากอ่สร้าง 54,966  54,966 

เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 

เจา้หน้ีอื่น 136,364  136,364 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,780,604  1,780,604 

เงินกูย้ืมจากกิจการอืน่ 395,762  395,762 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอื่น 99,171  99,171 

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

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241,520  241,520 

ลูกหน้ีการคา้ 43,137  43,137 

ลูกหน้ีอื่น 117,738  117,738 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 322,372  322,372 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 89,091  89,091 

รวม 813,858  813,858 

    

เจา้หน้ีค่ากอ่สร้าง 254  254 

เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 

เจา้หน้ีอื่น 130,247  130,247 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 158,185  158,185 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแกก่ิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 28,509  28,509 

รวม 372,965  372,965 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เกี่ยวกับการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า

การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนอยา่งไร  

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินท่ี วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงนิลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 
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กลุ่มบริษัท ได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  - 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สําหรับ 

   

- ลูกหน้ีการคา้ -  5,414 

- ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  2,018 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 -  7,432 

 

กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้การเพ่ิมข้ึนของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์

เส้นตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีถือปฏิบติัตาม TFRS 9  
 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ียงัไม่ไดร้ับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  7,432 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวด -  (1,238) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ียังไม่ได้รับรู้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 -  6,194 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

24 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั้ งแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ท่ีได้รับท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 

วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้

ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรบัส่วนงานศนูยก์ารคา้ชมุชนและอาคารสาํนกังาน แสดงรายการเป็นอสงัหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน และวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  

 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 205,229  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (12,933)  (8,041) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (678)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 41,360  35,790 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง (106,441)  - 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่เพ่ิมข้ึน (126,537)  (27,749) 
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การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 225,917  13,692 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรูร้ายการสําหรับสญัญาเชา่ระยะสั้น (573)  (353) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรูร้ายการสําหรับสญัญาเชา่ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง 

มีมูลค่าตํ่า 

 

(1,861) 

  

(1,558) 

สิทธิเลอืกขยายอายุสญัญาเชา่ 17,835  17,835 

มูลค่าคงเหลอืท่ีไดร้ับการประกนั 1,401  1,401 

 242,719  31,017 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเชา่ท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงนิกูย้ืมส่วนเพ่ิม  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 126,537  27,749 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงนิท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 12,932  7,657 

หนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 139,469  35,406 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.67  5.29 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานให้บริการท่ีพัก 

และอพาร์ทเมน้ท ์ส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสํานกังาน และส่วนงานให้บริการบริหารจดัการและอื่น ๆ  

ตามลาํดบั  

 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563 ผูบ้ริหารได้ตดัสินใจท่ีจะหยุดให้บริการโรงแรมท่ีพทัยา และท่ีจังหวดัภูเก็ตเป็นการ

ชัว่คราว เพ่ือจะจาํกดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับการประกาศของส่วนงานราชการหลายจังหวดัท่ีทยอยมีคาํสั่งให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบ

กิจการเป็นการชั่วคราวซ่ึงเร่ิมในเดือนมีนาคม 2563 ผู ้บริหารมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ดงักล่าวเพ่ือลดผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2563 ผูบ้ริหารได้ตดัสินใจเปิดโรงแรมท่ีพทัยา โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกันเพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค เช่น การให้มีระยะห่างทางสังคม 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สถานการณข์องการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ     

ผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

 

(ข) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทจึงใช้ราคาประเมินท่ี 

ผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดเป็นมูลค่ายุติธรรม 

 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ ์COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพ่ือใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 

 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่ายบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนตั้ งแต่เดือนเมษายน 2563

เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 บริษทั ไดท้ยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดร้ับการลดค่า

เช่า กลบัรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกีย่วขอ้งตาม

สัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่าในกาํไรหรือขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 0.19 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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5 การขายเงินลงทุน 

 

ปี 2562  

 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเคเอ็น 

ทรี จํากัด และ  BT PKN Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Limited  

ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษทั บูทิค พระโขนง วัน จํากัด  และบริษัท บูทิค  

พระโขนง ทู จํากัด  ซ่ึงอยู่ในธุรกิจส่วนงานศูนย์การค้าชุมชนและอาคารสํานักงานเป็นจํานวน 957 ล้านบาท  

ให้แก่ บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ โลจิสติกส์ จาํกัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย กลุ่มบริษทัได้รับชาํระค่าหุ้น

ทั้งจาํนวนแลว้ ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จาํกดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั มีมูลค่า

ตามบญัชีสุทธิจาํนวน 414 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจาํนวน 21 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร 

จากการขายเงินลงทุนจาํนวน 522 ลา้นบาท และกลบัรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อย และผลต่าง

จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษทัดังกล่าวไปยงักาํไรสะสมเป็นจาํนวนเงิน 47.3 ล้านบาท และ 

0.2 ล้านบาท (เดบิต) ตามลาํดับในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั (การก่อสร้าง 

ดาํเนินงานและขายโครงการอสังหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ล้านบาท) 

ราคาขาย *   957 

หัก ต้นทุนขายของเงินลงทุน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28   

ลูกหน้ีการคา้   17   

ลูกหน้ีอื่น 14   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1   

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 400   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2   

เจา้หน้ีการคา้ (4)   

เจา้หน้ีอื่น (4)   

เงินกูย้ืมระยะยาว (436)   

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (10)   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (40)   

    

หัก  ผูซ้ื้อชาํระเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    

           แทนบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จาํกดั และ บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั 436   

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม   414 

ค่าใชจ่้ายในการขาย    

        - ค่านายหน้า   (20) 

        - อื่น ๆ               (1) 

กําไรจากการขายเงินลงทุน   522 

 

* กลุ่มบริษทัตอ้งชาํระเงินส่วนต่างคืนให้แก่ผูซ้ื้อ หากมีกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย

ท่ีเป็นเงินสด ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 น้อยกว่า 240 ล้านบาท ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดป้ระมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคต และเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษัทไม่จําเป็นต้องชาํระส่วนต่างดังกล่าว ดังนั้น ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน  

 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงนิสดรวม เป็นดงัน้ี 

 

 
 

 (ล้านบาท) 

ราคาขาย    957 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย       (28) 

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย    929 

 

6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับการร่วมค้าและบริษทัย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 9 สําหรับ

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัอื่นไม่ไดมี้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

สรุปไดด้งัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  24,817  34,729 

รายไดจ้ากการส้ินสุดสัญญา -  -  -  12,365 

ดอกเบ้ียรับ -  -  5,590  4,702 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,156  4,002 

ค่าใชจ่้ายอื่น -  -  47  21 

        

การร่วมค้า        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4,491  4,360  4,491  4,360 

ดอกเบ้ียรับ 584  673  -  - 

รายไดอ้ื่น -  60  -  - 

        
กรรมการ        

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 1,725  1,725  1,725  1,725 

ค่าเบ้ียประชุม 653  950  653  950 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

30 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 13,210  15,407  13,210  15,407 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 835  3,542  835  3,542 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 14,045  18,949  14,045  18,949 

        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน        

ตน้ทุนการให้บริการ 7  12  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  14  -  - 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  55,502  71,238 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  11,180  10,294 

รายไดจ้ากการส้ินสุดสัญญา -  -  -  12,365 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,731  7,961 

ค่าใชจ่้ายอื่น -  -  47  24 

        
การร่วมค้า        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 8,982  8,720  8,982  8,720 

ดอกเบ้ียรับ 1,237  1,338  -  - 

รายไดอ้ืน่ -  60  -  - 
          



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

กรรมการ        

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 3,450  3,450  3,450  3,450 

ค่าเบ้ียประชุม 1,603  1,900  1,603  1,900 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 31,009  30,809  31,009  30,809 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,669  4,392  1,669  4,392 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 32,678  35,201  32,678  35,201 

        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน        

ตน้ทุนการให้บริการ 19  25  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  14  -  - 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

ลูกหนี้การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  58,194  43,137 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  30  -  - 

รวม -  30  58,194  43,137 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (2,640)  - 

สุทธิ -  30  55,554  43,137 
   



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับ         

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  1,512  - 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  2,640  - 
 

ลูกหนี้อ่ืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  15,513  116,712 

รวม -  -  15,513  116,712 
 
 
 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว    

บริษทัย่อย MLR-1 ถงึ 1.5  -  -  478,091  322,372 

การร่วมคา้ MLR-1  53,703  53,703  -  - 

รวม   53,703  53,703  478,091  322,372 

          

ดอกเบี้ยค้างรับ        

บริษทัย่อย -  -  100,271  89,091 

การร่วมคา้ 18,209  16,972  -  - 

รวม 18,209  16,972  100,271  89,091 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (1,125)  - 

สุทธิ 18,209  16,972  99,146  89,091 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  322,372  434,255 

เพ่ิมข้ึน -  -  155,719  48,953 

ลดลง -  -  -  (126,374) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน -  -  478,091  356,834 

        

การร่วมค้า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703  53,703  -  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 53,703  53,703  -  - 

    

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว    

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

เพ่ิมข้ึน -  -  155,719  48,953 

ลดลง -  -  -  (126,374) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 53,703  53,703  478,091  356,834 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับ        

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  855  - 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  1,125  - 

 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อ่ืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย -  -  72  96,740 

กรรมการ 950  1,036  950  1,031 

ผูบ้ริหารสําคญั 3  2  3  2 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 2  700  -  696 

รวม 955  1,738  1,025  98,469 

 

เงินปันผลค้างจ่าย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กรรมการ -  4,962  -  4,962 

ผูบ้ริหารสําคญั -  66  -  66 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  -  10,098  -  10,098 

รวม -  15,126  -  15,126 

 

เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน   

บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  22,500  - 

รวม  -  -  22,500  - 
 

        

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  94  - 

รวม -  -  94  - 

        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  194,446  158,185 

รวม  -  -  194,446  158,185 
 

        

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  1,624  28,509 

รวม -  -  1,624  28,509 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  22,500  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน -  -  22,500  - 

        

เงินกู้ยืมระยะยาว   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  158,185  303,530 

เพ่ิมข้ึน -  -  96,740  381 

ลดลง -  -  (60,479)  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน -  -  194,446  303,911 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวขอ้งมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีเงื่อนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยถกูจดั

ประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกชาํระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ิน

งวด ตามสัญญาร่วมทุนระหว่างผูถ้ือหุ้น 
 

สําหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินต้นและดอกเบ้ียจะจ่ายชาํระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ

จาํหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเงื่อนไขตามท่ีระบุในสัญญา  

 

สัญญาบริหารจดัการ 

 

บริษัทได้ทําสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัท่ีเกี่ยวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยแ์ละ

ให้บริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีกาํหนดวนัส้ินสุดของ

สัญญา ค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

การสนับสนุนทางการเงินและการคํา้ประกัน (หมายเหตุขอ้ 12 และ 17) 

 

7 ลูกหนี้การค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั   6 -  30  58,194  43,137 

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ  5,762  10,415  -  - 

รวม  5,762  10,445  58,194  43,137 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (2,640)  - 

สุทธิ  5,762  10,445  55,554  43,137 
 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  30  129  - 

เกินกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  9,233  7,053 

3 - 6 เดือน -  -  8,270  6,817 

6 - 12 เดือน -  -  14,505  13,492 

มากกว่า 12 เดือน -  -  26,057  15,775 

 -  30  58,194  43,137 

        

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,689  9,497  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :        

น้อยกว่า 3 เดือน 336  890  -  - 

3 - 6 เดือน 2,737  28  -  - 

 5,762  10,415  -  - 

รวม 5,762  10,445  58,194  43,137 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (2,640)  - 

สุทธิ 5,762  10,445  55,554  43,137 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 177,298  143,413 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (16,053)  3,844 

การตั้งภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ -  1,350 

สํารองภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 7,266  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 168,511  148,607 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั ซ่ึงส่วนแบ่ง

ขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีภาระคํ้าประกันเงินกู้ภายใต้

เงื่อนไขตามสัญญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

  30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

  (ร้อยละ)  )พันบาท(  

โครงการ Citadines     

เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 

บริษทั บูทิค แลนด์ จาํกดั ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 16) 

 

26.01 

  

26.01 

  

45,000 

  

45,000 

  

22,950 

  

22,950 

  

7,743 

  

9,583 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด 

จาํกดั 

ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 8) 

 

26.01 

  

26.01 

  

20,000 

  

20,000 

  

10,000 

  

10,200 

  

- 

  

- 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกดั  ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 11) 

 

26.01 

  

26.01 

  

85,000 

  

85,000 

  

43,348 

  

43,348 

  

77,607 

  

81,668 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ท จาํกดั ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 23) 

 

26.01 

  

26.01 

  

88,000 

  

88,000 

  

44,880 

  

44,880 

 

83,161  86,047 

รวม          121,378  121,378  168,511  177,298 
 

การร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

https://smelink.net/company/boutique-boulevard-ltd.html
https://smelink.net/company/boutique-boulevard-ltd.html
https://smelink.net/company/boutique-realty-ltd.html


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 359,157  252,615 

ซ้ือเงินลงทุน 7,382  106,536 

ขายเงินลงทุน -  (175) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 366,539  358,976 

 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยอธิบายไดด้งัน้ี 

 

ปี 2563 

 

บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลดิง้ส์ จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดจ้ัดตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลด้ิงส์ จาํกัด เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาํนวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท 

 

บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัได้จัดตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จาํกัด เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ซ่ึงเป็น 

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 

บริษัท บูทิค สมุย ละไม โฮลดิง้ส์ จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้จัดตั้ งบริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จํากัด เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็น 

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค สมุย ละไม จาํกัด 

 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค สมุย ละไม จาํกดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็น 

จาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 

บริษัท บีสโปค ซีนเนอร์จีส์้ จาํกัด 

 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บีสโปค ซีนเนอร์จ้ีส์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  10 บาท และเรียกชาํระ

แลว้หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 25,000 บาท 

 

บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จาํกัด  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติม สําหรับ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 8.8 ล้านหุ้น ท่ีออกใหม่ในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าว 

เป็นจาํนวน 4.49 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมอีกหุ้นละ 1.55 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

6.96 ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 

 

สรุปผลกระทบจากการเพ่ิมทุนของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดร้ับ 6.68 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6.68) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited 

 

ในเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ให้แก่ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอํานาจควบคุมเป็นจํานวน 35.78 ล้านหุ้น คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 26.98 ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ทางอ้อม เงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายมีมูลค่า 35.78 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน  

35.78 ลา้นบาท 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ให้แก่ส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเป็นจาํนวน 0.03 ลา้นหุ้น คิดเป็นส่วนไดเ้สียร้อยละ 0.02 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม เงินท่ี

ไดร้ับจากการจาํหน่ายมีมูลค่า 0.03 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 0.03 ลา้นบาท 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 Boutique Overseas Holdings 6 Limited ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 45.75 ล้านหุ้น โดย

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 25.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 25.50 

ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นร้อยละ 58.54 

 

สรุปผลกระทบจากการจาํหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงิน

รวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดร้ับ 56.06 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (56.06) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

ปี 2562 

 

บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จาํกัด 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วัน จํากัด ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 

8,800,000 หุ้น โดยบริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 4,488,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดย

ชาํระแลว้มูลค่าหุ้นละ 1.80 บาทเป็นจาํนวน 8.08 ล้านบาท ทาํให้ส่วนได้เสียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 

ดงัเดิม 

 

สรุปผลกระทบจากการเพ่ิมทุนของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดร้ับจากการเพ่ิมทุน 7.76 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7.76) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลดิง้ส์ จาํกัด 

 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จาํกัด ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 26,975,000 

หุ้น โดยบริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจํานวน 19,691,748 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวแ้ละชาํระแล้วมูลค่าหุ้นละ 

5 บาท เป็นจาํนวน 98.46 ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 73 ดงัเดิม 

 

สรุปผลกระทบจากการเพ่ิมทุนของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จาํกดัในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดร้ับจากการเพ่ิมทุน 36.42 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (36.42) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

PS3 Holdings Mauritius Limited 

 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยโดยบริษทัได้ขายเงินลงทุนใน PS3 

Holdings Mauritius Limited ให้แก่ Boutique International Holdings Ltd. จํานวน 61,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท 

และขายให้กบับุคคลภายนอกจาํนวน 113,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจาก

ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 35 

 

สรุปผลกระทบจากการเพ่ิมทุนของ PS3 Holdings Mauritius Limited ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดร้ับจากการเพ่ิมทุน 0.11 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (0.11) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค เซอร์วิสท์  

   อพาร์ทเมน้ท์ส จาํกดั 

ให้บริการที่พกัโรงแรมและ

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) - - - - 

บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.97 - 25 - 25 - - - 25 - - - 

               

- โครงการโรงแรมไฮแอท โครงการวิลล่า วัน และวิลล่า ทู               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเก็ต จํากัด และ BT Phuket Ltd.               

บริษทั บูทิค ภูเก็ต 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  ภูเก็ต แลนด์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเก็ต แลนด์ จํากัด             

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์  ทรี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00  10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             

BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00  USD100 USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 33.15 USD100 USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD100 USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD100 USD 100  - - - - - - - - 

BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD100 USD 100 - - - - - - - - 

               

- โครงการพัทยา เบย์ รีสอร์ท               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จํากัด              

บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จาํกดั กิจการโรงแรม 

 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                

บริษทั บูทิค  อีโค โฮลดิ้งส์ ทู  จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 

         
  

  
  

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จํากัด             

บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 51.00 10 10 - 

 

- - - - - - - 

- โครงการบูทิค ป่าตอง สาย3               

 

  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จํากัด               

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

               
บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 

 

  

      
  

  
  

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท Boutique International Holdings Ltd.             

PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 35.10 35.10 176 176 - - - - - - - - 

Patong Hotel Pte., Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ 35.10 35.10 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จํากัด               

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

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการพระโขนง วัน และพระโขนง ทู              

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย BT PKN Holding 3 Ltd.             

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

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

BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็น ทรี จํากัด              

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการพระโขนง ทรี               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จํากัด และ  Boutique International Holdings Ltd.           

บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 38.28 38.28 63,250 51,000 - - - - - - - - 
               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จํากัด             

บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

BT PKNS 2 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.00 100.00 100 บาท 100 บาท  - - - - - - - - 

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

BT PKNS Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

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 ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 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. 
 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 265,000 265,500 - - - - - - - - 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทู               

 
  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  

   ทู จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทรี               
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จํากัด             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี               

   จาํกดั 

กิจการโรงแรม 

(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 67,550 60,900 - - - - - - - - 

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 

Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จํากัด             

บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

               

- โครงการเรนฮิลล์               

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 

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

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัทบูทิค รีเทล โฮลดิ้งส์ จํากัด             

บริษทั บูทิค รีเทล พีเคเอ็น  

   โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เอ็มที โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Kalarain Ltd.              

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

               

- โครงการ แบงค็อก สุขุมวิท 16-2  

 

            
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จํากัด 
  

        

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 

     จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

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

               

บริษัทย่อยทางตรง 
  

  
          

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 

      โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จํากัด             

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 

      โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

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

   

            

- โครงการ กมลา  
  

            
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

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

บริษทั บูทิค กมลา 2 จาํกดั กิจการโรงแรม  

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

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

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 75.00 75.00 500 500 375 375 - - 375 375 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

Boutique Overseas Holdings 2 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.30 66.30 65,850 65,850 - - - - - - - - 

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

Boutique Overseas Holdings 4 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.30 66.30 66,150 66,150 - - - - - - - - 

               

- โครงการ แบงค็อก สุขุมวิท 36               
   

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค  แบงค็อก สุขุมวิท 36 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 58.54 79.21 188,646 132,520 - - - - - - - - 

   

            

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  แบงค็อก สุขุมวิท 36  

   โฮลด้ิงส์  จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น 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 ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 177,970 132,570 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 178,390 132,640 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการ แบงค็อก สุขุมวิท 5 
  

  
          

 
  

  
          

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลดิ้งส์ จํากัด 

         

  

บริษทั บูทิค  แบงค็อก สุขุมวิท 5 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

 
  

            

บริษัทย่อยทางตรง 
  

            

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5  

   โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 

               

- โครงการ สมุย ละไม 
  

            

 
  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค สมุย ละไม โฮลดิ้งส์ จํากัด             

บริษทั บูทิค  สมุย ละไม จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

 
  

            

บริษัทย่อยทางตรง 
  

            

บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีบริษทัย่อยท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประเทศที่จดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน 

 

การดอ้ยค่า 

 

ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

-     โครงการ Citadines               
               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

รวม       369,164 361,782 (2,625) (2,625) 366,539 359,157 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  

ท่ีดิน  

สินทรัพยร์ะหว่าง

การกอ่สร้าง  รวม 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 

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

เพ่ิมข้ึน   -  111,369  111,369 

หัก ค่าเส่ือมราคา   (1,665)  -  (1,665) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563   97,123  217,810  314,933 

 

11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   

 

 การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  2,413  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 190  -  351,862  - 

อุปกรณ ์ 43  -  5,509  (124) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5,322  (6)  95,218  (1,981) 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 111,882  (641)  259,828  (453,564) 

รวม 117,437  (647)  714,830  (455,669) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 597  -  46  - 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง -  (213)  -  - 

รวม 597  (213)  46  - 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารสํานักงาน อพาร์ทเม้นท์ ยานพาหนะ 

ซอฟทแ์วร์ เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังานเป็นระยะเวลา 3-30 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีและค่าเชา่ผนัแปรตามปริมาณ

การใชสิ้นทรัพยต์ลอดอายุสัญญา 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและ 

อุปกรณ์

สํานกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

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

เพ่ิมข้ึน  -  103  -  -  103 

หัก ค่าเส่ือมราคา  (2,237)  (927)  (1,910)  (37)  (5,111) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  16,111  7,953  11,647  641  36,352 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและอุปกรณ์

สํานกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

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

หัก ค่าเส่ือมราคา  (2,237)  (459)  (1,683)  (4,379) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  16,111  3,979  11,321  31,411 

 

12 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน         

เงินเบิกเกนิบญัชี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  51,478  14,528  18,861  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  57,500  -  20,000  - 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

   จากสถาบันการเงิน 

 

108,978 

 

14,528 

 

38,861 

 

- 

         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ         

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 6 - 
 

- 
 

22,500 
 

- 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  318,785  196,042  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึกาํหนด         

    ชาํระภายในหน่ึงปี  11,214  3,736  7,572  1,354 

รวมหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยระยะส้ัน  438,977  214,306  68,933  1,354 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

         

         

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,431,181  1,584,562  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ         

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6 -  -  194,446  158,185 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  412,529  395,762  -  - 

  1,843,710  1,980,324  194,446  158,185 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่  122,875  9,197  24,141  6,303 

รวมหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน  1,966,585  1,989,521  218,587  164,488 

 

อัตราดอกเบี้ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถงึกาํหนดชาํระเต็มจาํนวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัย่อยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 
 

ข)   เงินสดส่วนเกนิหรือส่วนเกินกาํไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัย่อยท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัย่อยท่ีเกีย่วขอ้ง 
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อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 (ร้อยละ) 

เงินเบิกเกนิบญัชี 5.25 - 6.87  6.75 - 6.87  5.25 - 6.87  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.25 - 4.78  -  4.25 - 4.78  - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -  -  4.25 - 4.38  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 5.78  4.00 - 5.50  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  -  4.25 - 4.78  5.03 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น 4.25 - 6.00  4.75 - 5.03  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ 5.48 - 9.52  5.48 - 9.52  5.55 - 9.52  5.55 - 9.52 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด 

ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั  53,500  53,500  3,000  3,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  217,811  -  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
 

2,726,114  2,628,998  -  - 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  -  106,441  -  - 

รวม  2,997,425  2,788,939  3,000  3,000 
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บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด 

 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัอื่นแห่งหน่ึง โดย

เป็นสินทรัพยค์ํ้าประกนัลาํดบัรอง  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 35.82 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 18.70 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 7.60 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค กมลา 2 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 13.30 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค แบง็ค็อก สุขุมวิท 36 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกนัโดยหุ้นสามัญของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 23.75 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 
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บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกนัโดยหุ้นสามัญของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี

เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 10.20 ลา้นหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

 

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพ่ือจดัหาเงินทุนสําหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตส้ัญญา

เงินกู้ กลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดํารงอตัราส่วนทางการเงิน การดาํรง

สัดส่วนของผูถ้ือหุ้น และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ธนาคาร  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว ้

ในสัญญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและกลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2562: 10 ล้านบาท) และ 1,872 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,960 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

13 ส่วนงานดําเนินงานและรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกจิท่ีสําคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละ

หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัท 

โดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1 ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์

• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสํานกังาน 

• ส่วนงาน 3  ให้บริการบริหารจดัการและอื่นๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานท่ีรายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  รวม 

   30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 13,710  29,022  22  552,258  5,596  15,664  19,328  596,944 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,293  3,211  91  (11,111)  30,407  51,797  31,791  43,897 

รวมรายได้ 15,003  32,233  113  541,147  36,003  67,461  51,119  640,841 

                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 12,521  27,803  (30)  522,760  329  11,259  12,820  561,822 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,189  1,219  52  29,498  5,267  4,405  6,508  35,122 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 13,710  29,022  22  552,258  5,596  15,664  19,328  596,944 

                
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษี 

เงินได้ (71,967)  (70,393)  (6,340)  490,490 

  

1,545 

 

10,406  (76,762)  430,503 
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สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันท่ี ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  รวม 

   30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 72,440  77,127  434  578,704  11,078  20,047  83,952  675,878 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,957  6,372  183  (10,231)  66,683  93,897  69,823  90,038 

รวมรายได้ 75,397  83,499  617  568,473  77,161  113,944  153,775  765,916 

                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 70,205  74,885  382  522,810  566  11,282  71,153  608,977 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,235  2,242  52  55,894  10,512  8,765  12,799  66,901 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 72,440  77,127  434  578,704  11,078  20,047  83,952  675,878 

                
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษี

เงินได้ (127,762)  (108,111)  (12,022)  484,490 

  

(18,671) 

 

7,034  (158,455)  383,413 

                
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธันวาคม 3,043,622  2,981,121  360,424  160,325  49,950  269,147  3,453,996  3,410,593 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธันวาคม 2,148,660  2,176,735  192,247  113,329  38,861  -  2,379,768  2,290,064 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              
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การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานท่ีรายงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส่วนงานท่ีรายงาน 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน (76,762)  430,503 

ตดัรายการกาํไรระหว่างส่วนงาน -  12,000 

กําไร (ขาดทุน) รวมก่อนภาษีเงินได้ (76,762)  442,503 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ส่วนงานท่ีรายงาน 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน (158,455)  383,413 

ตดัรายการกาํไรระหว่างส่วนงาน -  12,000 

กําไร (ขาดทุน) รวมก่อนภาษีเงินได้ (158,455)  395,413 

 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์    

สินทรัพยร์วมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,453,996  3,410,593 

จาํนวนอื่นท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 23,235  19,943 

- สินทรัพยอ์ื่น 508,577  414,469 

สินทรัพย์รวม 3,985,808  3,845,005 

    

หนี้สิน    

หน้ีสินรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 2,379,768  2,290,064 

จาํนวนอื่นท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- หน้ีสินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 115,025  114,084 

- หน้ีสินอื่น 485,400  342,910 

หนี้สินรวม 2,980,193  2,747,058 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้สําคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยู่ใน

ต่างประเทศ 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 

14 สัญญาเช่า  

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

งบการเงินรวม  

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเชา่  508  428 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสั้น  245  183 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกีย่วกบัสญัญาเชา่สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํา่ 399  305 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

งบการเงินรวม  

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเชา่  1,097  930 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสั้น  602  422 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกีย่วกบัสญัญาเชา่สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํา่ 737  605 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 7.75 ลา้นบาท และ 5.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15 ภาษีเงินได้  

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้อยกว่าจาํนวน

ภาษีเงินได้ท่ีคํานวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดกาํไรสําหรับงวดตามบัญชี เน่ืองจากความแตกต่าง

ระหว่างค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 2562 น้อยกว่าจาํนวนภาษีเงินได้ท่ีคาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินได้คูณกับยอดกาํไรสําหรับงวดตามบญัชี 

เน่ืองจากผลขาดทุนในงวดท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงนิ 

ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าโดย

อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก  

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้จากกิจการอื่นประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูล 

ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับลูกหน้ีและประเมิน 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกันท่ีแสดง

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายในระหว่างปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า - วิธีการท่ัวไป 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนใน 12 เดือน

ขา้งหน้า  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนตลอด

อายุ - ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนตลอด

อายุ – ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม 

จากการปฏิบติัตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

 

- 

  

- 

  

902  

 

902 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน  -  -  (340)  (340) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  -  -  2,078  2,078 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 -  -  2,640  2,640 

        
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม 

จากการปฏิบติัตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 1  

- 

 335  336 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของสํารองผลขาดทุน  -  -  722  722 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  29  -  38  67 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 30  -  1,095  1,125 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

    สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้  -  1,512 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

 

- 
 

855 

รวม  -  2,367 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

    สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้  -  2,640 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

 

- 
 

1,125 

รวม  -  3,765 

 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

ตารางด้านล่างแสดงการครบกําหนดท่ีเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ีรายงาน จํานวนเงิน 

เป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหักกลบ 
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 งบการเงินรวม  

   กระแสเงนิสดตามสญัญา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 เม่ือทวง

ถาม 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกว่า  

5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่

อนุพันธ์  

           

เงินเบิกเกนิบญัชีและ 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก   

  สถาบนัการเงนิ 

 

 

108,978 

  

 

51,478 

  

 

57,500 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

108,978 

เจา้หน้ีการคา้  4,958  4,958  -  -  -  4,958 

เจา้หน้ีค่ากอ่สร้าง 103,675  103,675  -  -  -  103,675 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,749,966  -  318,785   789,985  641,196  1,749,966 

เงินกูย้ืมจากระยะยาวกิจการอื่น 412,529  -  -  412,529  -  412,529 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอื่น 108,296  -  -  108,296  -  108,296 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ 134,089  -  11,214  30,645  92,230  134,089 

 2,622,491  160,111  387,499  1,341,455  733,426  2,622,491 

            
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงนิสดตามสญัญา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 เม่ือทวง

ถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกว่า  

5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนพัุนธ์             

เงินเบิกเกนิบญัชีและ 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก   

  สถาบนัการเงนิ 

 

 

38,861 

  

 

18,861 

  

 

20,000 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

38,861 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี 

  เกี่ยวขอ้งกนั 

 

216,946 

  

- 

  

22,500 

  

194,446 

  

- 

  

216,946 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,718  -  94  1,624  -  1,718 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ 31,713  -  7,572  22,845  1,296  31,713 

 289,238  18,861  50,166  218,915  1,296  289,238 
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17 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        

ท่ีดิน 377,865  67,500  377,865  67,500 

อาคารและส่ิงปลูกสรา้งอื่น 586,576  242,134  -  - 

รวม 964,441  309,634  377,865  67,500 

        

ภาระผูกพันอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 500  500  -  - 

 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาเพ่ือซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจังหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํท่ีดินจาํนวน 7.50 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 67.50 ลา้น

บาท จะชาํระในปี 2563 
 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทําสัญญาเพ่ือซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 344.85  

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํท่ีดินจาํนวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 310.37 

ลา้นบาท จะชาํระในปี 2564 

 

สัญญาบริหารจดัการโรงแรม 

 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย

แลนด์) จาํกัด โดยบริษทัดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของบริษทัย่อย สัญญา

ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดย
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ข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด

รายไดร้วมและ/หรือกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักลา่วให้สิทธ์ิ

แก่บริษทัย่อยในการใชช่ื้อและตรายี่ห้อ “Oakwood” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและ

มีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอ้กีเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัย่อยจะตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัรารอ้ยละของยอดรายไดร้วม 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 
 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยทาํสัญญาบริหารจัดการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงรับหน้าท่ี

บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอ้ีก

ครั้ งละ 10 ปี โดยข้ึนอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงคาํนวณจากร้อยละของรายได้

รวม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 บริษัท บูทิค กมลา 1  จาํกัด 
 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัย่อยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงรับหน้าท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่อ

อายุไดอ้ีกครั้ งละ 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับสัญญาจะตกลงกัน บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงคาํนวณจากร้อยละ

ของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพ่ิมเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกัด เพ่ือใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้

เงื่อนไขตามท่ีกาํหนดในสัญญาหลกั 

 

บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จาํกัด  
 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพ่ิมเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกัด เพ่ือใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้

เงื่อนไขตามท่ีกาํหนดในสัญญาหลกั 

 

18 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละดาํเนินการเพ่ือให้การ

สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้ืม 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ ้ยืม และเงินกู้ยืมคงเหลือ 

แสดงไดด้งัน้ี  

 

 

ผู้ให้การสนบัสนุน 

 

ผู้กู้ยืม 

 ความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัท 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธันวาคม

2562 

     (พันบาท) 

- บริษทั และ บริษทั บูทิค กรุ๊ป  

จาํกดั 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั 

บริษทั บูทิค แลนด์ จาํกดั และ 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกดั 

  

 

 

การร่วมคา้ 

  

 

 

625,674 

  

 

 

522,072 

- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  

   โฮลด้ิงส ์จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกดั 

  

บริษทัยอ่ย 

  

322,071 

  

324,323 

- บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส จาํกดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 

จาํกดั 

  

บริษทัยอ่ย 

  

119,249 

  

64,400 

-   บริษทั บูทิค แบงค็อก 

สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 

16-2 จาํกดั 

  

 

บริษทัยอ่ย 

  

 

106,355 

  

 

94,835 

-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั 

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั   

บริษทัยอ่ย 

  

44,300 

  

44,300 

รวมหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้จากการให้การสนับสนุนทางการเงิน  1,217,649  1,049,930 

 

 

สัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

โครงการ OZO 
 

Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึง

รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกันและการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั

บริษทัท่ีจาํหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2560 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ 

นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 

สําหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภาระผูกพนัทางภาษี 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

75 

โครงการ Hyatt 

 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผู ้ขาย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึง

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัท่ี

จาํหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อต้องส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ  

นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษ ีและภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 

สําหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภาระผูกพนัทางภาษี 

 

นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซ้ือท่ีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูข้าย (บริษทัย่อย) ไม่ไดร้ับหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
 

โครงการ พระโขนง 

 

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

ลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ

การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัท่ีจาํหน่าย ตามสัญญาซ้ือขาย  
 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จาํกดัและ BT PKN Holdings Limited ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัจาก

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพ่ือคํ้าประกันหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผู ้ขายผิดเงื่อนไขท่ีระบุไว ้

ในสัญญา เป็นจาํนวน 47.85 ลา้นบาท โดยการคํ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 

 

นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซ้ือท่ีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูข้าย (บริษทัย่อย) ไม่ไดร้ับหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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