
 

    

 

 
 
 
 
 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
 



 
 

2 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
12 พฤศจิกายน 2563 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 154,849        492,396        2,228              241,520         
ลูกหน้ีการคา้ 6, 7, 16 9,296            10,445          58,552            43,137           
ลูกหน้ีอื่น 6 125,370        61,130          8,940              117,738         
สินคา้คงเหลือ 1,065            1,223                              -  -                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 15,481          13,013          8,259              6,398             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 306,061 578,207        77,979 408,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 12 34,497          53,500          3,000              3,000             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 158,672        177,298                          -  -                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9                  -  -               373,944          359,157         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 53,703          53,703          495,591          322,372         
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 16 18,784          16,972          104,662          89,091           
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 10, 12 336,167        -                                 -  -                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11, 12 2,921,381     2,811,757     3,521              12,136           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 30,483          -               26,009            -                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,587            6,323            1,130              1,297             
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12                  -  106,441                          -  -                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,839          19,943          19,678            15,605           
เงินมดัจาํท่ีดิน 41,985          7,500            41,985            7,500             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 27,535          13,361          1,016              869                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,652,633     3,266,798     1,070,536 811,027

รวมสินทรัพย์ 3,958,694     3,845,005     1,148,515 1,219,820

งบการเงินรวม 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงิน 12 115,834        14,528          38,248            -                
เจา้หน้ีการคา้ 3,719            4,955                              -  -                
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 56,619          54,966          39                   254                
เงินปันผลคา้งจ่าย 6 8,941            55,770                            -  55,770           
เจา้หน้ีอื่น 6 128,816        136,364        32,703            130,247         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 12                  -  -               30,000            -                
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายเงินจากกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6                  -  -               401                 -                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 331,776 196,042                          -  -                
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 12 10,132          3,736            6,587              1,354             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5                   22,526                            -  -                
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 7,339            8,651            5,260              5,540             
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 663,181 497,538 113,238 193,165

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,501,191     1,584,562     -                 -                
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 12 -               -               194,446          158,185         
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 12 414,629        395,762        -                 -                
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -               -               2,671              28,509           
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอื่น 112,839        99,171          -                 -                
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 12 117,789        9,197            19,967            6,303             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 114,916        114,084        -                 -                
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 29,195          28,685          23,835            24,446           
ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 8 20,228          9,470            -                 -                
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 23,996          8,589            -                 -                
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,334,783 2,249,520 240,919 217,443

รวมหนี้สิน 2,997,964 2,747,058 354,157 410,608

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจาํนวน 507 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจาํนวน 507 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 507,000 507,000 507,000 507,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 294,620 294,620 294,620 294,620
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 226,237 232,287 -                 -                
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6,279 6,279 6,279              6,279             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (586,795)      (464,993)      -580 15,139           
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (86,102)        (86,102)        -                 -                
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 475,303        474,438        (12,961)          (13,826)         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 836,542 963,529 794,358 809,212
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 124,188        134,418        -                 -                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 960,730 1,097,947 794,358 809,212

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,958,694 3,845,005 1,148,515 1,219,820

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม
   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 18,538            40,364            -                    -                   
รายไดค่้าบริหารจดัการ 6 5,428              5,110              29,245              35,548             
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                  478                 -                    9,172               
เงินปันผลรับ 6, 9 -                  -                  5,539                31,667             
ดอกเบ้ียรับ 6 715                 643                 5,712                4,667               
รายไดอ่ื้น 822                 660                 618                   56                    
รวมรายได้ 25,503            47,255            41,114              81,110             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 11,555            24,923            -                    -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 1,917              3,038              26,655              53,043             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,007            10,700            2,333                580                  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,256              4,433              26                     35                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 41,416            78,299            8,885                12,379             
รวมค่าใช้จ่าย 71,151            121,393          37,899              66,037             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (45,648)          (74,138)          3,215                15,073             
ตน้ทุนทางการเงิน 6 (26,560)          (31,824)          (2,262)              (7,115)             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 16 -                  -                  (2,064)              -                   
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (13,332)          1,212              -                    -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (85,540)          (104,750)        (1,111)              7,958               
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (690)               (1,802)            (438)                 (3,353)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (84,850)          (102,948)        (673)                 11,311             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                    -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (84,850)          (102,948)        (673)                 11,311             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (42,271)          (69,181)          (673)                 11,311             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (42,579)          (33,767)          -                    -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (84,850)          (102,948)        (673)                 11,311             

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (42,271)          (69,181)          (673)                 11,311             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (42,579)          (33,767)          -                    -                   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (84,850)          (102,948)        (673)                 11,311             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.08)                (0.20)                (0.01)                0.03                  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม
   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 88,898            171,378          -                    -                   
รายไดค่้าบริหารจดัการ 6 15,910            13,830            95,229              115,506           
รายไดจ้ากการส้ินสุดสัญญาและยกเลิกสัญญาบริหาร 6 -                  11,188            -                    23,554             
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                  522,809          -                    9,172               
เงินปันผลรับ 6, 9 -                  -                  5,539                31,667             
ดอกเบ้ียรับ 6 2,167              2,403              16,923              15,006             
รายไดอ่ื้น 2,480              1,525              1,176                149                  
รวมรายได้ 109,455          723,133          118,867            195,054           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 49,357            76,172            -                    -                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 5,750              5,879              93,940              123,258           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,702            44,660            7,417                1,528               
ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 8,618              11,424            205                   78                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 141,545          199,051          24,940              34,520             
รวมค่าใช้จ่าย 245,972          337,186          126,502            159,384           

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (136,517)        385,947          (7,635)              35,670             
ตน้ทุนทางการเงิน 6 (78,093)          (100,340)        (6,544)              (20,678)           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 16 -                  -                  (5,829)              -                   
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 8 (29,385)          5,056              -                    -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (243,995)        290,663          (20,008)            14,992             
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (3,201)            45,141            (4,289)              (341)                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (240,794)        245,522          (15,719)            15,333             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 1,081              -                  1,081                -                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั
   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (216)               -                  (216)                 -                   
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 865                 -                  865                   -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (239,929)        245,522          (14,854)            15,333             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (121,802)        (820)               (15,719)            15,333             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (118,992)        246,342          -                    -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (240,794)        245,522          (15,719)            15,333             

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 865                 -                  865                   -                   
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                    -                   
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 865                 -                  865                   -                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (120,937)        (820)               (14,854)            15,333             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (118,992)        246,342          -                    -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (239,929)        245,522          (14,854)            15,333             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.24)                (0.01)                (0.03)                0.05                  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ขาดทุนจากการ ส่วนแบ่ง
วดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ หุน้จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที่ดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย สะสม ที่กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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            

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
       โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 9 -                 21,304               -                 -                -                        -                      -                            -                       -                      21,304               91,513              112,817            
   เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
        ในบริษทัยอ่ย -                 -                     -                 -                -                        -                      -                            -                       -                      -                     (243,761)           (243,761)           
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                21,304             -               -              -                      -                    -                          -                     -                    21,304             (152,248)          (130,944)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร (ขาดทุน) -                 -                     -                 (820)              -                        -                      -                            -                       -                      (820)                   246,342            245,522            
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                   -               (820)            -                      -                    -                          -                     -                    (820)                 246,342           245,522            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 340,000          172,924             5,593             (337,762)       (8,394)                   347,086              104,388                    443,080                (86,102)               537,733             110,372            648,105            

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
10



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน ส่วนแบ่ง
จากการวดัมูลค่าใหม่ ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ เบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุน้จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที่ดิน ของการร่วมคา้ ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย สะสม ที่กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
       โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 9 -               -               (6,050)               -                 -               -                          -                   -                          -                    -                      (6,050)            124,513        118,463           
   เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -               -               -                    -                 -               -                          -                   -                          -                    -                      -                 (15,751)          (15,751)            
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -             (6,050)             -               -             -                         -                  -                        -                    -                    (6,050)            108,762        102,712           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   ขาดทุน -               -               -                    -                 (121,802)      -                          -                   -                          -                    -                      (121,802)        (118,992)         (240,794)          
   กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น -               -               -                    -                 -               865                         -                   -                          865                   -                      865                -                  865                  
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -             -                  -               (121,802)    865                        -                  -                        865                   -                    (120,937)        (118,992)       (239,929)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 507,000        294,620        226,237            6,279             (586,795)      (12,227)                   370,667           116,863                   475,303              (86,102)               836,542           124,188          960,730           

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ
ที่ออกและ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 340,000            5,593              57,874                  (8,857)                    394,610            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                    -                  15,333                  -                         15,333               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                  15,333                  -                         15,333               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 340,000            5,593              73,207                  (8,857)                    409,943            

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ วดัมูลคา่ใหม่ของ
ที่ออกและ ทุนสาํรอง ผลประโยชนพ์นกังาน รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 507,000            294,620              6,279              15,139                  (13,826)                  809,212             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                   -                     -                  (15,719)                -                         (15,719)             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                     -                  -                       865                        865                    
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                     -                  (15,719)                865                        (14,854)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 507,000            294,620              6,279              (580)                     (12,961)                  794,358             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (240,794)       245,522       (15,719)      15,333           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (3,201)           45,141         (4,289)        (341)               
ตน้ทุนทางการเงิน 78,093           100,340       6,544         20,678           
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 40,702           44,660         7,417         1,528             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,809             7,096           470            6,133             
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                -              5,829         -                 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 29,385           (5,056)         -             -                 
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ -                (797)            -             -                 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (33)                (285)            6                (4)                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                866              -             -                 
ดอกเบ้ียรับ (2,167)           (2,403)         (16,923)      (15,006)          
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -              -             100                
เงินปันผลรับ -                -              (5,539)        (31,667)          
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                (522,809)     -             (9,172)            

(96,206)         (87,725)       (22,204)      (12,418)          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 1,149             481              (19,925)      7,679             
ลูกหน้ีอ่ืน (33,189)         (22,113)       4,599         (948)               
สินคา้คงเหลือ 158               (146)            -             -                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (572)              3,477           (314)           74                  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -                (397)            -             -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,174)         16,917         (147)           (738)               
เจา้หน้ีการคา้ (1,236)           1,254           -             -                 
เจา้หน้ีอ่ืน (18,197)         25,014         (829)           7,216             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,312)           1,116           (281)           (1,936)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,407           2,360           -             -                 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (218)              -              -             -                 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (148,390)       (59,762)       (39,101)      (1,071)            
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (24,496)         (42,451)       (1,547)        (15,539)          
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (172,886)       (102,213)     (40,648)      (16,610)          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -              928,904     -             -                
เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 5 -              (20,517)     -             -                
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -              -            (14,762)      (106,807)       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 44               339            -             4                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (138,703)     -            -             -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (146,050)     (408,519)   (796)           (158)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (549)            (3,518)       -             -                
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (34,485)       -            (34,485)      -                
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน -              (81,935)     -             -                
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) จาก
   การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,003         (50,000)     -             -                
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -            -             127,087        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -              -            (69,019)      (103,409)       
เงินปันผลรับ -              -            5,539         31,667          
รับดอกเบ้ีย 355             384            32              5,909            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (300,385)     365,138     (113,491)    (45,707)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 101,306       10,416       38,248        -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 148,535       442,460     -             -                
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (99,140)       (340,388)   -             -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              2,276         30,000        -                
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -            (60,478)      -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 24,669         50,301       -             -                
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน -              (162,957)   -             -                
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระ
   หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) (10,394)       (2,025)       (6,488)        (665)              
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (55,770)       -            (55,770)      -                
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,810)         (243,761)   -             -                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 68,895         78,880       -             34,763          
จ่ายดอกเบ้ีย (35,567)       (95,245)     (30,665)      (9,695)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 135,724       (260,043)   (85,153)      24,403          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (337,547)     2,882         (239,292)    (37,914)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 492,396       229,672     241,520 39,673
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กันยายน 154,849       232,554     2,228         1,759            

(0)               
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 56,619           47,269         -             -                 
แปลงหน้ีสินและดอกเบ้ียคา้งชาํระของบริษทัยอ่ยเป็น
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                23,573         -             -                 
หกักลบเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบัเงินให้กูย้มื
   ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง -                -              -             43,676           
รับชาํระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบกบัเงินกูย้มื
   และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง -                -              -             32,388           
แปลงลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -              104,199      -                 
แปลงเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                -              96,739        -                 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
5 การขายเงินลงทุน 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 ส่วนงานด าเนินงานและรายได ้
14 สญัญาเช่า 
15  ภาษีเงินได ้
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

  ขอ้มูลบริษทั 
 
บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
และใหบ้ริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐ
มอริเชียส (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 16) ผูถื้อหุน้ใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกลูทกัราล         

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่
ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 3 
 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 357 ลา้นบาท
และ 35 ลา้นบาท ตามล าดบั และผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทั
และบริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
จ านวน 240 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบและอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจาก
มาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า จากการท่ีสถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน 
ตลอดจนการผอ่นปรนมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลท าให้กลุ่มบริษทัมี
ผลการด าเนินงานและมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน โดยกลุ่มบริษทัใชน้โยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง ลดงบประมาณค่าใชจ่้าย ด าเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซ่ึงเป็นไปตาม
รูปแบบการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั รวมถึงการขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกูย้มื ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากสถาบนั
การเงินแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 
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การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและจ่ายช าระหน้ีเม่ือถึง
ก าหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตาม
หลกัเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติวา่กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม
รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทั
และบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  
ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกันความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
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ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม
สญัญา  
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงการจัดประเภทการวดัมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ 
ยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

งบกำรเงินรวม  

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจ าหน่าย-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 492,396  492,396 
ลูกหน้ีการคา้ 10,455  10,455 
ลูกหน้ีอ่ืน 61,130  61,130 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,703  53,703 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,972  16,972 
รวม 634,656  634,656 

    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
 ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,528 

 
14,528 

เจา้หน้ีการคา้ 4,955  4,955 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 54,966  54,966 
เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 
เจา้หน้ีอ่ืน 136,364  136,364 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,780,604  1,780,604 
เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 395,762  395,762 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 99,171  99,171 
รวม 2,542,120  2,542,120 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจ าหน่าย-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241,520  241,520 
ลูกหน้ีการคา้ 43,137  43,137 
ลูกหน้ีอ่ืน 117,738  117,738 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 322,372  322,372 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,091  89,091 
รวม 813,858  813,858 

    
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 254  254 
เงินปันผลคา้งจ่าย 55,770  55,770 
เจา้หน้ีอ่ืน 130,247  130,247 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158,185  158,185 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,509  28,509 
รวม 372,965  372,965 

 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  

 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร  
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ี วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน 
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กลุ่มบริษัท ได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับ 

   

- ลูกหน้ีการคา้ -  5,414 
- ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,018 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  7,432 

 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์
เส้นตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีถือปฏิบติัตาม TFRS 9  
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  7,432 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนระหวา่งงวด -  (1,858) 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีย่งัไม่ได้รับรู้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  5,574 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน แสดงรายการเป็นอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 205,229  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (12,933)  (8,041) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (678)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 41,360  35,790 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง (106,441)  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (126,537)  (27,749) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 225,917  13,692 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (573)  (353) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง 
มีมูลค่าต ่า 

 
(1,861) 

  
(1,558) 

สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่า 17,835  17,835 
มูลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บการประกนั 1,401  1,401 
 242,719  31,017 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 126,537  27,749 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,932  7,657 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 139,469  35,406 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.67  5.29 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานให้บริการท่ีพัก 
และอพาร์ทเมน้ท ์ส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน และส่วนงานใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืน ๆ  
ตามล าดบั  

 
4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจท่ีจะหยุดให้บริการโรงแรมท่ีพทัยา และท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นการ
ชัว่คราว เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการประกาศของส่วนงานราชการหลายจงัหวดัท่ีทยอยมีค าสั่งให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบ
กิจการเป็นการชั่วคราวซ่ึงเร่ิมในเดือนมีนาคม 2563 ผูบ้ริหารมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดงักล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2563 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจเปิดโรงแรมท่ีพทัยา โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค เช่น การใหมี้ระยะห่างทางสงัคม 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ     
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

 
(ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทจึงใช้ราคาประเมินท่ี 
ผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดเป็นมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
(ง) การเปลีย่นแปลงสัญญาเช่า 
 

ในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการ
ลดค่าเช่า กลบัรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นขาดทุนจากการไดรั้บการลดค่าเช่าในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นเงิน 0.19 ลา้นบาท และ 0.37 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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5 กำรขำยเงินลงทุน 
 

ปี 2562  
 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเคเอ็น 
ทรี จ ากัด และ BT PKN Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Limited  
ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด  และบริษทั บูทิค  
พระโขนง ทู จ ากัด  ซ่ึงอยู่ในธุรกิจส่วนงานศูนย์การค้าชุมชนและอาคารส านักงานเป็นจ านวน 957 ล้านบาท  
ให้แก่ บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้
ทั้งจ านวนแลว้ ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั มีมูลค่า
ตามบญัชีสุทธิจ านวน 414 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายเป็นจ านวน 21 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร 
จากการขายเงินลงทุนจ านวน 522 ลา้นบาท และกลบัรายการส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย และผลต่าง
จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัดงักล่าวไปยงัก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 47.3 ลา้นบาท และ 
0.2 ลา้นบาท (เดบิต) ตามล าดบัในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั (การก่อสร้าง 
ด าเนินงานและขายโครงการอสงัหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ล้านบาท) 
ราคาขาย *   957 

หัก ต้นทุนขำยของเงินลงทุน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28   
ลูกหน้ีการคา้   17   
ลูกหน้ีอ่ืน 14   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1   
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 400   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2   
เจา้หน้ีการคา้ (4)   
เจา้หน้ีอ่ืน (4)   
เงินกูย้มืระยะยาว (436)   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (40)   
    
หัก  ผูซ้ื้อช าระเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
           แทนบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั และ บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั 436   

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม   414 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    
        - ค่านายหนา้   (20) 
        - อ่ืน ๆ               (1) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน   522 

 

* กลุ่มบริษทัตอ้งช าระเงินส่วนต่างคืนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ หากมีก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ท่ีเป็นเงินสด ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 นอ้ยกว่า 240 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดป้ระมาณ
การผลการด าเนินงานในอนาคต และเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษทัไม่จ าเป็นต้องช าระส่วนต่างดังกล่าว ดงันั้น ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน  

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 
 

 
 (ล้านบาท) 

ราคาขาย    957 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย       (28) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    929 

 
6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับการร่วมค้าและบริษทัย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 9 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 

 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  23,817  30,438 
เงินปันผลรับ -  -  5,539  31,667 
ดอกเบ้ียรับ -  -  5,710  4,660 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,354  3,837 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  -  126 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4,490  4,360  4,490  4,360 
ดอกเบ้ียรับ 575  680  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  15  -  15 
        
        
        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
กรรมกำร        
เงินปันผลจ่าย 6  34  -  - 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 1,725  1,725  1,725  1,725 
ค่าเบ้ียประชุม 718  950  718  950 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 9,884  25,465  9,884  25,465 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 603  851  603  851 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 10,487  26,316  10,487  26,316 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6  13  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 2  29  -  - 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2256   2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  79,319  101,676 
เงินปันผลรับ -  -  5,539  31,667 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  16,890  14,954 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา -  -  -  12,365 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,085  11,798 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  47  150 
        กำรร่วมค้ำ        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 13,472  13,080  13,472  13,080 
ดอกเบ้ียรับ 1,812  2,018  -  - 
รายไดอ่ื้น -  60  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  15  -  15 
        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2256   2563  2562 
 (พันบาท) 
กรรมกำร        

เงินปันผลจ่าย 6  34  -  - 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 5,175  5,175  5,175  5,175 
ค่าเบ้ียประชุม 2,321  2,850  2,321  2,850 
        
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 35,263  56,274  35,263  56,274 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (1,397)  5,243  (1,397)  5,243 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 33,866  61,517  33,866  61,517 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 25  38  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 2  43  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  63,062  43,137 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  30  -  - 
รวม -  30  63,062  43,137 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (4,510)  - 
สุทธิ -  30  58,552  43,137 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  1,870  - 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  4,510  - 

 

ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  7,513  116,712 
รวม -  -  7,513  116,712 

 
 
 

เงินให้กู้ยมื อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว    
บริษทัยอ่ย MLR-1.5 ถึง MLR  -  -  495,591  322,372 
การร่วมคา้ MLR-1  53,703  53,703  -  - 

รวม   53,703  53,703  495,591  322,372 

          

ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  105,981  89,091 
การร่วมคา้ 18,784  16,972  -  - 

รวม 18,784  16,972  105,981  89,091 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (1,319)  - 

สุทธิ 18,784  16,972  104,662  89,091 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  322,372  434,255 
เพิ่มข้ึน -  -  173,219  103,409 
ลดลง -  -  -  (163,234) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน -  -  495,591  374,430 
        

กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703  53,703  -  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 53,703  53,703  -  - 

        
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  53,703  53,703  322,372  434,255 
เพิ่มข้ึน -  -  173,219  103,409 
ลดลง -  -  -  (163,234) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 53,703  53,703  495,591  374,430 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  194  - 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  1,319  - 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอื่น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  25  96,740 
กรรมการ 965  1,036  965  1,031 
ผูบ้ริหารส าคญั -  2  -  2 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  700  -  696 
รวม 967  1,738  990  98,469 

 
เงินปันผลค้างจ่าย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
กรรมการ -  4,962  -  4,962 
ผูบ้ริหารส าคญั -  66  -  66 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  10,098  -  10,098 
รวม -  15,126  -  15,126 

 
เงินกู้ยมื อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน   
บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  30,000  - 
รวม  -  -  30,000  - 
 

        
ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  401  - 
รวม -  -  401  - 

        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะยาว อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  194,446  158,185 
รวม  -  -  194,446  158,185 
 

        
ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  2,671  28,509 
รวม -  -  2,671  28,509 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน -  -  30,000  - 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน -  -  30,000  - 

        

เงินกู้ยมืระยะยาว งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  158,185  303,530 
เพิ่มข้ึน -  -  96,739  572 
ลดลง -  -  (60,478)  (70,981) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน -  -  194,446  233,121 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ิน
งวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 

ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
จ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา  
 
สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

บริษทัได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่ง โดยบริษทัจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์และ
ให้บริการงานธุรการต่าง ๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุด
ของสญัญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกนั (หมายเหตุขอ้ 12 และ 17) 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  

หมายเหตุ 
30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   6 -  30  63,062  43,137 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  9,296  10,415  -  - 
รวม  9,296  10,445  63,062  43,137 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (4,510)  - 
สุทธิ  9,296  10,445  58,552  43,137 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -  30  128  - 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  8,613  7,053 
3 - 6 เดือน -  -  5,168  6,817 
6 - 12 เดือน -  -  16,279  13,492 
มากกวา่ 12 เดือน -  -  32,874  15,775 

 -  30  63,062  43,137 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน ๆ  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,710  9,497  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 490  890  -  - 
3 - 6 เดือน 2,119  28  -  - 
6 - 12 เดือน 1,977  -  -  - 

 9,296  10,415  -  - 
รวม 9,296  10,445  63,062  43,137 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (4,510)  - 
สุทธิ 9,296  10,445  58,552  43,137 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 177,298  143,413 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (29,385)  5,056 
ส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 10,759  2,691 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 158,672  151,160 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ซ่ึงส่วนแบ่ง
ขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีภาระค ้ าประกนัเงินกู้ภายใต้
เง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                        
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

  30 กนัยายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

  (ร้อยละ)  )พันบาท(  
โครงกำร Citadines     
เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 
 

26.01 
  

26.01 
  

45,000 
  

45,000 
 

22,950 
  

22,950 
 

5,908 
  

9,583 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด 
จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 

 
26.01 

  
26.01 

  
20,000 

  
20,000 

 
10,200 

  
10,200 

 
- 

  
- 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั  ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

 
26.01 

  
26.01 

  
85,000 

  
85,000 

 
43,348 

  
43,348 

 
73,266 

  
81,668 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ท จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 

 
26.01 

  
26.01 

  
88,000 

  
88,000 

 
44,880 

  
44,880 

 
79,498  86,047 

รวม          121,378  121,378  158,672  177,298 
 

การร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

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 จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 359,157  252,615 
ซ้ือเงินลงทุน 14,787  106,536 
ขายเงินลงทุน -  (175) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  (100) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 373,944  358,876 

 
รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งัน้ี 
 
ปี 2563 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จ  ากดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค สมยุ ละไม โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัได้จดัตั้งบริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค สมยุ ละไม จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค สมุย ละไม จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิดเป็น 
จ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษัท บีสโปค ซีนเนอร์จีส์้ จ ากัด 
 
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บีสโปค ซีนเนอร์จ้ีส์ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  10 บาท และเรียกช าระ
แลว้หุน้ละ 2.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ท่ี
ออกเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 โดยช าระเพิ่มเติมหุน้ละ 1.55 บาท จ านวน 4.49 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 6.96 ลา้นบาท 
และช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจนครบอีกหุน้ละ 1.65 บาท จ านวน 4.49 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 7.40 ลา้นบาท โดยส่วนได้
เสียในบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 
 
สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 6.68 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (6.68) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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Boutique Overseas Holdings 6 Limited 
 

ในเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ให้แก่ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเป็นจ านวน 35.78 ล้านหุ้น คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 26.98 ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ทางอ้อม เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 35.78 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน  
35.78 ลา้นบาท 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเป็นจ านวน 0.03 ลา้นหุน้ คิดเป็นส่วนไดเ้สียร้อยละ 0.02 ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม เงินท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 0.03 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 0.03 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 Boutique Overseas Holdings 6 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 45.75 ลา้นหุ้น โดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 25.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 25.50 
ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นร้อยละ 58.54 
 

สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 56.06 
หกั มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (56.06) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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Boutique Overseas Holdings 2 Limited 
 
ในเดือนกนัยายน 2563 Boutique Overseas Holdings 2 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มเติมจ านวน 41.95 ลา้นหุ้นโดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 10.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.20 
ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 66.30 เป็นร้อยละ 49.96 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 2 Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 32.71 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (35.49) 
ส่วนต ่ำมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย (2.78) 

 
Boutique Overseas Holdings 4 Limited 
 
ในเดือนกันยายน 2563 Boutique Overseas Holdings 4 Limited ออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมจ านวน 22.05 ล้านหุ้น  
เป็นจ านวนเงิน 22.05 ลา้นบาท ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ท าใหส่้วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในงบการเงิน
รวมลดลงจากร้อยละ 66.30 เป็นร้อยละ 49.72 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 4 Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 23.01 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (26.28) 
ส่วนต ่ำมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย (3.27) 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ปี 2562 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 26,975,000 
หุ้น โดยบริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 19,691,748 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวแ้ละช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 
5 บาท เป็นจ านวน 98.46 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 73 ดงัเดิม 
 
สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดัในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 36.42 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (36.42) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากัด ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
8,800,000 หุ้น โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 4,488,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดย
ช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 1.80 บาทเป็นจ านวน 8.08 ลา้นบาท ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 
ดงัเดิม 
 
สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 7.76 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (7.76) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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PS3 Holdings Mauritius Limited 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยบริษัทได้ขายเงินลงทุนใน PS3 
Holdings Mauritius Limited ให้แก่ Boutique International Holdings Ltd. จ  านวน 61,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท 
และขายให้กบับุคคลภายนอกจ านวน 113,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจาก
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 35 
 
สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ PS3 Holdings Mauritius Limited ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 0.11 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.11) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 
 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 6 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้มแห่ง
ใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 120,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ต่อมาในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
132,519,985 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท โดย Boutique International Holdings Limited ไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัจ านวน 
96,859,589 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 96,859,589 บาท ในขณะเดียวกนั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวจ านวน 35,780,396 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 35,780,396 บาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ีรายงาน 

 
สรุปผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่ส าหรับส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงินรวม 
ไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 35.78 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (35.78) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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Boutique Offshore Holdings Limited 
 
ในเดือนกนัยายน ปี 2562 Boutique Offshore Holdings Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 56.39 ลา้นหุ้น ราคา
หุ้นละ 1 บาท โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวจ านวน 35.53  ลา้นหุ้น ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบ
การเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 63 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวดว้ยการ
แปลงเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงอีก
แห่งหน่ึงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 42.91 ลา้นบาท หุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวน 20.86 ลา้นหุ้น คิดเป็นส่วนไดเ้สีย
ร้อยละ 37 ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดข้ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เงินท่ีไดรั้บจาก
การเพิ่มทุนมีมูลค่า 32.74 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 23.57 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ่าย
ให้แก่บริษทัเป็นจ านวน 9.17 ลา้นบาท หลงัจากการออกหุ้นใหม่แลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทั
ย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มข้ึนหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 
11.44 ล้านบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกับเงินท่ีได้รับถูกบนัทึกใน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 21.30 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินท่ีจ่าย
ใหแ้ก่บริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 9.17 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สรุปผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่ส าหรับส่วนไดเ้สียใน Boutique Offshore Holdings Limited ในงบการเงินรวม 
ไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 32.74 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (11.44) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 21.30 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ
อพาร์ทเมน้ท ์

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

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 
บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.97 - 25 - 25 - - - 25 - - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท โครงกำรวลิล่ำ วนั และวลิล่ำ ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd.             
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55 21.55 2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55 21.55 2,000 2,000 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - 702 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ แลนด์ จ ากดั             

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์  ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.               

BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  65.00  USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 33.15 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั กิจการโรงแรม 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู  จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรบูทคิ ป่ำตอง สำย3               
 

  

            

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
 

  

            

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั Boutique International Holdings Ltd.             
PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 35.10 35.10 176 176 - - - - - - - - 
Patong Hotel Pte., Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐสิงคโปร์ 35.10 35.10 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค พีเอส3 จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู              
               

บริษทัย่อยทางตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท - - 100 บาท 100 บาท - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 5,539 28,885 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holding 3 Ltd.             
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง ทรี               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั และ  Boutique International Holdings Ltd.           
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั โครงการศูนยก์ารคา้และ 

  ส านกังานใหเ้ช่า 
ไทย 38.28 38.28 63,250 51,000 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั             
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
BT PKNS 2 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.00 100.00 100 บาท  100 บาท  - - - - - - - - 
BT PKNS 1 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 
BT PKNS Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั               

               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   วนั จ ากดั 

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

               
บริษทัย่อยทางตรง               
Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 267,000 267,000 70,529 70,529 - - 70,529 70,529 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             
Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. 
 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 265,500 265,500 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทู               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทู จ ากดั 

กิจการโรงแรม  
(อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

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

               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.               

Boutique Offshore Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 63.00 63.00 106,394 106,394 - - - - - - - - 
Nimman 2 Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 63.00 63.00 105,894 105,894 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทรี               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี               
   จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
(อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

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

               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 
Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรเรนฮิลล์               
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - 2,080 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทับทูคิ รีเทล โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค รีเทล พเีคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.               

Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 16-2  

             
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
     จ ากดั 

กิจการโรงแรม  
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 
 

51.00 93,472 72,440 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางตรง 

        

  
  

  
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 
 

51.00 95,485 74,440 52,326 37,964 - - 52,326 37,964 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 
 

51.00 94,472 73,440 - - - - - - - - 

               
- โครงกำร กมลำ                
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 
ไทย 49.96 66.30 105,889 87,800 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค กมลา 2 จ ากดั กิจการโรงแรม  
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 49.72 66.30 88,200 88,200 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 75.00 75.00 500 500 375 375 - - 375 375 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Boutique Overseas Holdings 1 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.96 66.30 105,800 87,800 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 2 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.96 66.30 107,800 65,850 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 3 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.72 66.30 88,200 88,200 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 4 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.72 66.30 88,200 66,150 - - - - - - - - 
               
- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 36               
   

            
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 
ไทย 58.54 79.21 231,694 132,520 - - - - - - - - 

   

            
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36  
   โฮลด้ิงส์  จ ากดั 

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

 
 
 
 

  

            
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Boutique Overseas Holdings 5 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 177,970 132,570 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 6 Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 178,390 132,640 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 5               

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
         

  
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 
ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางตรง 

              
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 

               
- โครงกำร สมุย ละไม               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค สมุย ละไม โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค  สมุย ละไม จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 
ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางตรง 

              
บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 

 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
-     โครงกำร Citadines               
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 25,000 25,000 12,750 12,750 - - 12,750 12,750 - - 
รวม       376,569 361,782 (2,625) (2,625) 373,944 359,157 5,539 31,667 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

 
  สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช ้- ท่ีดิน  
อาคารและ
อุปกรณ์  รวม 

 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3  98,788  106,441  205,229 
เพิ่มข้ึน   -  135,105  135,105 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (2,498)  (1,669)  (4,167) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563   96,290  239,877  336,167 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11  ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์   
 

 การซ้ือ จ าหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,182  -  2,540  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 191  -  353,090  - 
ยานพาหนะ -  -  7,065  - 
อุปกรณ์ 43  -  5,377  (50) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5,555  (6)  96,938  (5) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 146,910  (641)  285,206  (455,964) 

รวม 153,881  (647)  750,216  (456,019) 

 

 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562 
  

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ยานพาหนะ -  -  7,065  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 720  -  167  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 68  (213)  -  - 

รวม 788  (213)  7,232  - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารส านกังาน อพาร์ทเมน้ท ์ยานพาหนะ 
ซอฟทแ์วร์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานเป็นระยะเวลา 3-30 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณ
การใชสิ้นทรัพยต์ลอดอายสุญัญา 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ 
อุปกรณ์
ส านกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3 18,348  8,777  13,557  678  41,360 
ลดลง  (2,056)  (1,285)  -  -  (3,341) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (3,065)  (1,205)  (2,871)  (55)  (7,196) 
การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า  (209)  (131)  -  -  (340) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  13,018  6,156  10,686  623  30,483 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3 18,348  4,438  13,004  35,790 
ลดลง  (2,056)  (1,285)  -  (3,341) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (3,065)  (507)  (2,528)  (6,100) 
การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า  (209)  (131)  -  (340) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  13,018  2,515  10,476  26,009 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

 
30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  50,834  14,528  18,248  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  65,000  -  20,000  - 
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

 
115,834 

 
14,528 

 
38,248 

 
- 

         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  30,000  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  331,776  196,042  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด         
    ช าระภายในหน่ึงปี  10,132  3,736  6,587  1,354 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  457,742  214,306  74,835  1,354 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

 
30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,501,191  1,584,562  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6 -  -  194,446  158,185 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  414,629  395,762  -  - 

  1,915,820  1,980,324  194,446  158,185 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  117,789  9,197  19,967  6,303 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  2,033,609  1,989,521  214,413  164,488 

 
อัตราดอกเบี้ย 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใด ๆ  หรือ 
 

ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (ร้อยละ) 
เงินเบิกเกินบญัชี 5.25 - 6.87  6.75 - 6.87  5.25 - 6.87  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.25 - 4.78  -  4.25 - 4.78  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25 - 4.78  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 5.78  4.00 - 5.50  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25 - 4.78  5.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.25 - 6.00  4.75 - 5.03  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5.48 - 9.52  5.48 - 9.52  5.55 - 9.52  5.55 - 9.52 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด 
ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

 
30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั  34,497  53,500  3,000  3,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  336,167  -  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
2,755,410  2,628,998  -  - 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  -  106,441  -  - 
รวม  3,126,074  2,788,939  3,000  3,000 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนแห่งหน่ึง โดย
เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัรอง  
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18.70 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 7.60 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 13.30 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค แบง็คอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 38.28 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 10.20 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตส้ัญญา
เงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การด ารง
สดัส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว ้
ในสญัญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัและกลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 10 ล้านบาท) และ 1,680 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,960 ล้านบาท) ตามล าดบั 
 

13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยแีละกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัท 
โดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน 
• ส่วนงาน 3  ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 

 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 

   30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,321  41,543  4,376  612  5,806  5,100  25,503  47,255 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,445  13,242  90  (1,709)  35,066  121,841  36,601  133,374 
รวมรำยได้ 16,766  54,785  4,466  (1,097)  40,872  126,941  62,104  180,629 

                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 14,533  40,530  (44)  612  377  (17)  14,866   41,125  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 788  1,013  4,420  -  5,429  5,117  10,637   6,130  
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 15,321  41,543  4,376  612  5,806  5,100  25,503   47,255  

                
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษี 
เงินได้ (73,365)  (65,618)  (5,300)  (8,125) 

  
(1,336) 

  
53,006  (80,001)  (20,737) 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 

   30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 87,761  118,670  4,809   579,316   16,885   25,147   109,455  723,133 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,402  19,614  273   (11,940)  101,749   215,738   106,424  223,412 
รวมรำยได้ 92,163  138,284  5,082   567,376   118,634   240,885   215,879  946,545 

                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 84,739   115,415   337   523,422   943   11,265   86,019   650,102  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,022   3,255   4,472   55,894   15,942   13,882   23,436   73,031  
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 87,761   118,670   4,809   579,316   16,885   25,147   109,455   723,133  

                
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษี
เงินได้ 

 
(201,127) 

  
(173,729) 

  
(17,322) 

  
476,365 

  
(20,007) 

  
60,040 

  
(238,456) 

  
362,676 

                
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธนัวาคม 3,029,522  2,981,121  381,031  160,325  32,328  269,147  3,442,881  3,410,593 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธนัวาคม 2,184,529  2,176,735  354,859  113,329  64,802  -  2,604,190  2,290,064 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ส่วนงำนที่รำยงำน 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
รวมก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน (80,001)  (20,737) 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (5,539)  (84,013) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้ (85,540)  (104,750) 

 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน ส่วนงำนที่รำยงำน 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
รวมก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน (238,456)  362,676 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (5,539)  (72,013) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้ (243,995)  290,663 

 

 30 กนัยายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
สินทรัพยร์วมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,442,881  3,410,593 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,839  19,943 
- สินทรัพยอ่ื์น 491,974  414,469 

สินทรัพย์รวม 3,958,694  3,845,005 

    
หนีสิ้น    
หน้ีสินรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 2,604,190  2,290,064 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 114,916  114,084 
- หน้ีสินอ่ืน 278,858  342,910 

หนีสิ้นรวม 2,997,964  2,747,058 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 
กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

 
14 สัญญำเช่ำ  

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,430  386 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  249  192 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 352  300 

 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  2,527  1,316 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  851  614 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 1,089  905 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 12.33 ลา้นบาท และ 8.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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15 ภำษีเงินได้  
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 นอ้ยกวา่จ านวน
ภาษีเงินได้ท่ีค านวณโดยการใช้อตัราภาษีเงินได้คูณกบัยอดก าไรส าหรับงวดตามบญัชี เน่ืองจากความแตกต่าง
ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 น้อยกว่าจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรส าหรับงวดตามบญัชี 
เน่ืองจากผลขาดทุนในงวดท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เ งินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก  
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้จากกิจการอ่ืนประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูล 
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับลูกหน้ีและประเมิน 
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดง
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ค่าเผื่อผลขาดทนุจากการด้อยค่า - วิธีการทั่วไป 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือน

ขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพิ่มเติม 
จากการปฏิบติัตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

-  -  1,354 
 

1,354 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน  -  -  (340)  (340) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  -  -  3,496  3,496 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  -  4,510  4,510 

        
ดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพิ่มเติม 
จากการปฏิบติัตาม TFRS 9 (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 2  

 
-  

 
502  

 
504 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของส ารองผลขาดทุน  -  -  751  751 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  7  -  57  64 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 9  -  1,310  1,319 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

73 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
    ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้  -  1,870 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
- 

 
194 

รวม  -  2,064 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
    ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้  -  4,510 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
- 

 
1,319 

รวม  -  5,829 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 
ตารางด้านล่างแสดงการครบก าหนดท่ีเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ีรายงาน จ านวนเงิน 
เป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบของสญัญาหกักลบ 
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 งบกำรเงินรวม  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 เม่ือทวง
ถาม 

 
ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 115,834 

 
50,834 

 
65,000 

  
- 

  
- 

 
115,834 

เจา้หน้ีการคา้ 3,719  3,719  -  -  -  3,719 
เงินปันผลคา้งจ่าย 8,941  -  8,941  -  -  8,941 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 56,619  56,619  -  -  -  56,619 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,832,967  -  331,776  911,164  590,027  1,832,967 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 414,629  -  -  414,629  -  414,629 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 112,839  -  -  112,839  -  112,839 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 127,921  -  10,132  27,277  90,512  127,921 
 2,673,469  111,172  415,849  1,465,909  680,539  2,673,469 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 เม่ือทวง
ถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์             
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 38,248  

 
 

18,248 

  
 

20,000 

  
 
- 

  
 
- 

 

38,248 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 39  39  -  -  -  39 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224,446  -  30,000  194,446  -  224,446 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,072  -  401  2,671  -  3,072 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26,553  -  6,587  19,966  -  26,553 
 292,358  18,287  56,988  217,083  -  292,358 
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17 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน 377,865  67,500  377,865  67,500 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 536,799  242,134  -  - 
รวม 914,664  309,634  377,865  67,500 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 500  500  -  - 

 
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  
75 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินมัดจ าท่ีดินจ านวน 7.50 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน  
67.50 ลา้นบาท จะช าระในปี 2563 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 344.85  
ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินมัดจ าท่ีดินจ านวน 34.48 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน  
310.37 ลา้นบาท จะช าระในปี 2564 
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สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัยอ่ย สัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี  
โดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของ
ยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธ์ิ
แก่บริษทัยอ่ยในการใชช่ื้อและตรายีห่อ้ “Oakwood” สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและ
มีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายสุญัญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 

 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ี
บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอี้ก
คร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละของรายได้
รวม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษัท บูทิค กมลา 1  จ ากัด 
 
ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอม็เอช แอนด ์อาร์ แมน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงรับหน้าท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถ 
ต่ออายุได้อีกคร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจาก 
ร้อยละของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

  

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด  
 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ  ากัด เพื่อใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย  
ภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสญัญาหลกั 
 
บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จ ากัด  

 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ  ากัด เพื่อใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย  
ภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสญัญาหลกั 
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18 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืมคงเหลือ 
แสดงไดด้งัน้ี  
 

ผู้ให้กำรสนับสนุน ผู้กู้ยืม  
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบริษัท  

30 กนัยำยน 
2563  

31 ธันวำคม
2562 

     (พันบาท) 
- บริษทั และ บริษทั บูทิค กรุ๊ป  
   จ  ากดั 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั 
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั และ 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 

  
 
 

การร่วมคา้ 

  
 
 

626,115 

  
 
 

522,072 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
321,635 

  
324,323 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส  
   จ ากดั 

บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 
   จ  ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
183,160 

  
64,400 

- บริษทั บูทิค แบงคอ็ก  
   สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ 
   จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท  
   16-2 จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย 

  
 

124,060 

  
 

94,835 
- บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์  

   จ ากดั 
 
บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
44,300 

  
44,300 

รวมหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,299,270  1,049,930 
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สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
โครงการ OZO 
 
Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษัทท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะต้องไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อต้องส่งหนังสือแจ้ง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2560 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุด
ทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

โครงการ Hyatt 
 
BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึง
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ี
จ าหน่าย ในกรณีเ ช่นน้ีความรับผิดรวมของผู ้ขายจะต้องไม่ เ กินราคาซ้ือและผู ้ซ้ือต้องส่งหนังสือแจ้ง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจากภาระผกูพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนั
ปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 
นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงั 
การซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 

 

โครงการ พระโขนง 
 
บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั และ BT PKN Holdings Limited (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่าย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนั
และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ตามสญัญาซ้ือขาย  
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เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดัและ BT PKN Holdings Limited ได้ท าหนังสือค ้ าประกนั 
จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อค ้าประกนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในสัญญา เป็นจ านวน 47.85 ลา้นบาท โดยการค ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 
 
นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงั 
การซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 

 

19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การจัดตั้งบริษัทใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ 
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 60,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
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