
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข ้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
กำรตีรำคำใหม่ของที่ดิน   

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฌ) และ 15 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินดว้ยวิธีตีราคาใหม่ โดยมูลค่า
ยุติธรรมของท่ี ดินถูกประเมินโดยผู ้ประเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระซ่ึงใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธี
เทียบขอ้มูลตลาด 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชว้ิจารณญาณและการ
ประมาณการหลายประการ และเน่ืองจากมูลค่าของ
ท่ีดินมีนัยส าคญั ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบ รวมถึง 
- การสอบถาม ท าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการ
ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมท่ีดิน 

- การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ
ของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีจัดจ้างโดยกลุ่ม
บริษทัโดยการพิจารณาคุณวุฒิดา้นวิชาชีพและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมท่ีดินท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีจัดจ้างโดยกลุ่ม
บริษทั และสุ่มทดสอบขอ้มูลในรายงานการประเมิน
ดงักล่าว โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีจดัจา้งโดยส านกังานของ
ขา้พเจ้าประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมิน 
ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินและขอ้สมมติหลกัท่ี
ระบุในรายงานการประเมิน  

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 119,059,852      492,395,521      3,226,747          241,519,611      

ลูกหนีการคา้ 7, 9 9,868,472          10,444,837        66,461,965        43,136,714        

ลูกหนีอืน 7, 10 119,181,933      61,130,495        3,621,090          117,738,121      

สินคา้คงเหลือ 1,127,460          1,222,927          -                    -                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,102,662        13,013,086        8,857,342          6,398,073          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 265,340,379      578,206,866      82,167,144        408,792,519      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 19 34,497,244        53,500,000        3,000,000          3,000,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                    -                    372,391,971      359,157,480      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 149,702,851      177,298,361      -                    -                    

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 53,703,000        53,703,000        456,322,161      322,372,036      

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 19,359,337        16,972,128        94,368,986        89,091,014        

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14, 19 333,464,407      -                    -                    -                    

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 15, 19 2,971,082,873   2,811,757,018   3,171,291          12,135,761        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16 28,119,054        -                    24,012,222        -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 5,468,930          6,322,808          1,073,406          1,296,894          

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 18 -                    106,440,905      -                    -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 23,433,963        19,942,681        32,368,966        15,605,349        

เงินมดัจาํทีดิน 33 41,985,000        7,500,000          41,985,000        7,500,000          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,897,402          13,360,857        869,142             869,031             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,670,714,061   3,266,797,758   1,029,563,145   811,027,565      

รวมสินทรัพย์ 3,936,054,440   3,845,004,624   1,111,730,289   1,219,820,084   

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19 119,082,169      14,527,630        40,740,172        -                    

เจา้หนีการคา้ 5,462,171          4,955,222          -                    -                    

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 58,689,691        54,965,706        -                    254,553             

เงินปันผลคา้งจ่าย 7, 31 -                    55,770,000        -                    55,770,000        

เจา้หนีอืน 7, 20 115,214,986      136,364,122      35,071,202        130,246,976      

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 19 -                    -                    45,000,000        -                    

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                    -                    823,870             -                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 56,038,330        196,041,679      -                    -                    

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า ทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 19 9,693,775          3,735,586          6,279,458          1,353,994          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,450               22,526,065        -                    -                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,820,765          8,651,030          5,831,071          5,539,888          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 372,016,337      497,537,040      133,745,773      193,165,411      

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 1,806,420,050   1,584,562,157   -                    -                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 19 -                    -                    194,445,983      158,184,694      

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 19 417,689,054      395,761,845      -                    -                    

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 33,178,114        -                    -                    -                    

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                    -                    3,717,728          28,508,993        

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 117,405,116      99,170,733        -                    -                    

หนีสินตามสญัญาเช่า

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 19 115,566,986      9,196,825          18,542,331        6,302,783          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 26,519,594        28,685,478        23,145,553        24,446,018        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 115,322,962      114,084,478      -                    -                    

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 12 24,101,382        9,469,639          -                    -                    

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 25,966,424        8,588,863          -                    -                    

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 2,682,169,682   2,249,520,018   239,851,595      217,442,488      

รวมหนสิีน 3,054,186,019   2,747,057,058   373,597,368      410,607,899      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน 507,000,000 507,000,000 507,000,000 507,000,000

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 507,000,000 507,000,000 507,000,000 507,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 294,620,000      294,620,000      294,620,000      294,620,000      

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 11, 23 226,237,344 232,287,303 -                    -                    

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 23 (86,101,940)       (86,101,940)       -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 6,279,397          6,279,397          6,279,397          6,279,397          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (632,356,403)     (464,993,575)     (58,221,870)       15,138,927        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 477,821,421 474,437,934        (11,544,606)        (13,826,139)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 793,499,819 963,529,119 738,132,921 809,212,185

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 88,368,602        134,418,447      -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 881,868,421 1,097,947,566 738,132,921 809,212,185

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,936,054,440 3,845,004,624 1,111,730,289 1,219,820,084

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพอืให้เช่า 7 119,156,867   236,210,883   -                   -                   

รายไดค้่าบริหารจดัการ 7 21,448,121     18,939,923     120,492,729    151,054,020    

รายไดจ้ากการสินสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร 7 -                 11,188,172     -                   23,553,572      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                 522,808,541   -                   48,614,486      

เงินปันผลรับ 7, 11 -                 -                 5,538,601        31,667,478      

ดอกเบียรับ 7 2,787,322       3,716,724       22,728,312      19,852,539      

รายไดอื้น 7 4,696,823       2,058,469       1,281,514        364,393           

รวมรายได้ 148,089,133   794,922,712   150,041,156    275,106,488    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพอืให้เช่า 65,596,227     104,968,312   -                   -                   

ตน้ทุนจากการให้บริการ 7 7,958,914       8,916,684       120,435,178    173,424,029    

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 55,739,405     55,723,596     9,770,571        2,260,024        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 10,871,708     18,253,018     209,002           895,786           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7, 25 188,403,177   284,521,083   34,835,167      57,465,109      

รวมค่าใช้จ่าย 328,569,431   472,382,693   165,249,918    234,044,948    

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (180,480,298)  322,540,019   (15,208,762)     41,061,540      

ตน้ทุนทางการเงิน 7 (106,049,609)  (131,687,868)  (8,784,872)       (26,339,214)     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 32 (417,931)         -                 (66,701,161)     -                   

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 12 (41,659,877)    6,499,487       -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (328,607,715)  197,351,638   (90,694,796)     14,722,326      

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 28 (3,214,204)      47,758,812     (17,333,999)     1,000,725        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (325,393,511)  149,592,826   (73,360,797)     13,721,601      

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการตีราคาทีดินในบริษทัยอ่ย 28 -                 41,376,000     -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21, 28 5,248,940       (5,738,730)      2,851,916        (6,211,653)       

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 (567,376)         24,460,477     -                   -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 28 (1,049,788)      (7,127,454)      (570,383)          1,242,331        

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั 3,631,776       52,970,293     2,281,533        (4,969,322)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (321,761,735)  202,563,119   (71,079,264)     8,752,279        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (167,362,828)  (71,595,006)    (73,360,797)     13,721,601      

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 (158,030,683)  221,187,832   -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (325,393,511)  149,592,826   (73,360,797)     13,721,601      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,383,487       31,358,333     2,281,533        (4,969,322)       

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 248,289          21,611,960     -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี 3,631,776       52,970,293     2,281,533        (4,969,322)       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (163,979,341)  (40,236,673)    (71,079,264)     8,752,279        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 (157,782,394)  242,799,792   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (321,761,735)  202,563,119   (71,079,264)     8,752,279        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 30

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (0.33)            (0.20)            (0.14)              0.04               

(บาท)

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุ้นจากการขายหุ้น ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาทีดิน เบด็เสร็จอืน ของ ภายใตก้าร ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 340,000,000    -                       198,951,012     5,593,317      (384,061,118)     (8,394,530)              347,085,752       104,388,379            443,079,601        (86,313,926)       517,248,886     16,277,681        533,526,567        

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

    การขายบริษทัยอ่ย 6 -                  -                       (47,330,615)      -                47,118,629        -                          -                     -                          -                      211,986             -                   -                    -                      

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิมหุ้นสามญั 22 167,000,000    294,620,000        -                    -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    461,620,000     -                    461,620,000        

   เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 31 -                  -                       -                    -                (55,770,000)       -                          -                     -                          -                      -                    (55,770,000)      -                    (55,770,000)        

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 167,000,000    294,620,000        -                    -                (55,770,000)       -                          -                     -                          -                      -                    405,850,000     -                    405,850,000        

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

       ไม่เปลียนแปลง 11 -                  -                       80,666,906       -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    80,666,906       119,101,596      199,768,502        

   เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 13 -                  -                       -                    -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    -                   (243,760,622)     (243,760,622)      

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                       80,666,906       -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    80,666,906       (124,659,026)     (43,992,120)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร (ขาดทุน) -                  -                       -                    -                (71,595,006)       -                          -                     -                          -                      -                    (71,595,006)      221,187,832      149,592,826        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                       -                    -                -                    (4,697,965)              23,581,455         12,474,843              31,358,333          -                    31,358,333       21,611,960        52,970,293          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                       -                    -                (71,595,006)       (4,697,965)              23,581,455         12,474,843              31,358,333          -                    (40,236,673)      242,799,792      202,563,119        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                  -                       -                    686,080         (686,080)           -                          -                     -                          -                      -                    -                   -                    -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 507,000,000    294,620,000        232,287,303     6,279,397      (464,993,575)     (13,092,495)             370,667,207       116,863,222            474,437,934        (86,101,940)       963,529,119     134,418,447      1,097,947,566     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุ้นจากการขายหุ้น ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาทีดิน เบด็เสร็จอืน ของ ภายใตก้าร ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 507,000,000    294,620,000        232,287,303     6,279,397      (464,993,575)     (13,092,495)             370,667,207       116,863,222            474,437,934        (86,101,940)       963,529,119     134,418,447      1,097,947,566     

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

       ไม่เปลียนแปลง 22 -                  -                       (6,049,959)        -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    (6,049,959)       127,483,680      121,433,721        

   เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 31 -                  -                       -                    -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    -                   (15,751,131)       (15,751,131)        

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                       (6,049,959)        -                -                    -                          -                     -                          -                      -                    (6,049,959)       111,732,549      105,682,590        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                  -                       -                    -                (167,362,828)     -                          -                     -                          -                      -                    (167,362,828)    (158,030,683)     (325,393,511)      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                       -                    -                -                    3,833,872                (161,023)            (289,362)                 3,383,487            -                    3,383,487         248,289             3,631,776            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                       -                    -                (167,362,828)     3,833,872                (161,023)            (289,362)                 3,383,487            -                    (163,979,341)    (157,782,394)     (321,761,735)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 507,000,000    294,620,000        226,237,344     6,279,397      (632,356,403)     (9,258,623)              370,506,184       116,573,860            477,821,421        (86,101,940)       793,499,819     88,368,602        881,868,421        

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น วดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ผลประโยชน์พนักงาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีกาํหนดไว้ ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 340,000,000       -                      5,593,317        57,873,406              (8,856,817)               394,609,906       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เพมิหุ้นสามญั 22 167,000,000       294,620,000       -                   -                           -                           461,620,000       

     เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 31 -                      -                      -                   (55,770,000)            -                           (55,770,000)        

     รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 167,000,000       294,620,000       -                   (55,770,000)            -                           405,850,000       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                      -                   13,721,601              -                           13,721,601         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                   -                           (4,969,322)               (4,969,322)          

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                   13,721,601              (4,969,322)               8,752,279           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                      -                      686,080           (686,080)                 -                           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 507,000,000       294,620,000       6,279,397        15,138,927              (13,826,139)             809,212,185       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(บาท)

กาํไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น วดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ผลประโยชน์พนักงาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีกาํหนดไว้ ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 507,000,000       294,620,000       6,279,397        15,138,927              (13,826,139)             809,212,185       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      -                      -                   (73,360,797)            -                           (73,360,797)        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                   -                           2,281,533                2,281,533           

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                   (73,360,797)            2,281,533                (71,079,264)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 507,000,000       294,620,000       6,279,397        (58,221,870)            (11,544,606)             738,132,921       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (325,393,511)   149,592,826    (73,360,797)      13,721,601      

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (3,214,204)       47,758,812      (17,333,999)      1,000,725        

ตน้ทุนทางการเงิน 106,049,609    131,687,868    8,784,872         26,339,214      

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 14, 15, 16, 17, 18 55,739,405      35,018,297      9,770,571         2,260,024        

ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 18 -                   20,705,299      -                    -                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 11, 32 417,931           2,361,081        68,453,219       55,313             

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 21 3,337,656        8,939,756        1,551,451         7,190,368        

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 12 41,659,877      (6,499,487)       -                    -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,549)            (394,227)          5,500                (3,726)              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   5                      -                    -                   

ขาดทุนจากการจาํหน่ายคา่เช่าจา่ยล่วงหนา้ -                   865,991           -                    -                   

ดอกเบียรับ (2,787,322)       (3,716,724)       (22,728,312)      (19,852,539)     

เงินปันผลรับ 11 -                   -                   (5,538,601)        (31,667,478)     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                   (522,808,541)   -                    (48,614,486)     

(124,223,108)   (136,489,044)   (30,396,096)      (49,570,984)     

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 158,434           (8,000,127)       (28,592,140)      10,920,360      

ลูกหนีอืน (27,000,243)     (23,119,937)     9,917,746         37,455,750      

สินคา้คงเหลือ 95,467             (155,600)          -                    -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,115,285)       6,920,215        (394,197)           2,950,682        

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -                   (397,000)          -                    -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,463,456        17,231,246      (111)                  (298,172)          

เจา้หนีการคา้ 506,949           3,683,448        -                    -                   

เจา้หนีค่าก่อสร้าง -                   -                   -                    254,553           

เจา้หนีอืน (9,899,281)       36,021,181      1,338,838         12,485,658      

หนีสินหมุนเวียนอืน (830,265)          1,032,324        291,183            (2,352,822)       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 17,377,561      4,652,390        -                    -                   

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21 (254,600)          (2,433,960)       -                    (2,433,960)       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (141,720,915)   (101,054,864)   (47,834,777)      9,411,065        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (24,574,289)     (47,706,113)     (2,065,073)        (20,737,974)     

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (166,295,204)   (148,760,977)   (49,899,850)      (11,326,909)     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                   928,903,987    -                    44,677             

เงินสดจ่ายสาํหรับคา่ใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   (20,517,043)     -                    -                   

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย -                   -                   (14,761,571)      (107,088,378)   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 44,019             449,920           -                    3,738               

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (155,650,542)   -                   -                    -                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (186,570,536)   (450,995,373)   (847,651)           (2,369,434)       

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํทีดิน (34,485,000)     (7,500,000)       (34,485,000)      (7,500,000)       

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (625,625)          (3,591,687)       -                    (73,640)            

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพิมขึน -                   (117,138,623)   -                    -                   

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง

   จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,002,756      (50,000,000)     -                    -                   

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   -                    127,086,679    

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                   -                   (73,769,465)      (139,479,840)   

เงินปันผลรับ -                   -                   5,538,601         31,667,478      

รับดอกเบีย 400,113           1,018,148        34,692              6,081,131        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (357,884,815)   280,629,329    (118,290,394)    (91,627,589)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสด (จ่าย)  รับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

   ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 104,554,539    (60,472,370)     40,740,172       -                   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดจ่าย

   เพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) (14,885,610)     (3,189,676)       (8,528,256)        (1,163,684)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 177,349,660    482,410,640    -                    -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (99,290,000)     (348,038,012)   -                    -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   2,276,350        45,000,000       -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (60,478,300)      (75,000,000)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอืน 27,729,155      111,155,547    -                    -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการอืน -                   (162,956,990)   -                    -                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้สามญั -                   457,620,000    -                    457,620,000    

เงินสดจ่ายเพือชาํระหุน้กู ้ -                   (110,000,000)   -                    (110,000,000)   

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (55,770,000)     -                   (55,770,000)      -                   

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (15,751,131)     (243,760,622)   -                    -                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลียนแปลง 71,866,357      125,518,446    -                    49,296,446      

จ่ายดอกเบีย (44,958,620)     (119,708,116)   (31,066,236)      (15,951,795)     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 150,844,350    130,855,197    (70,102,620)      304,800,967    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (373,335,669)   262,723,549    (238,292,864)    201,846,469    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 492,395,521 229,671,972    241,519,611 39,673,142

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 119,059,852 492,395,521 3,226,747         241,519,611

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

แปลงหนีสินและดอกเบียคา้งชาํระของบริษทัยอ่ยเป็น

   ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 -                   70,027,317      -                    -                   

แปลงเงินกูย้มืและดอกเบียคา้งชาํระเพือปรับโครงสร้างการลงทุน -                   45,916,169      -                    32,387,622      

หกักลบเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงกบัเงินใหกู้ย้มื

   ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึง -                   -                   -                    43,676,475      

หกักลบเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืนของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง

   กบัเจา้หนีอืนของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึง 5,801,946        -                   -                    -                   

แปลงเงินใหกู้ย้มืและดอกเบียคา้งรับเพือปรับโครงสร้างการลงทุน -                   -                   -                    89,864,678      

แปลงลูกหนีอืนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                   -                   104,199,285     -                   

แปลงเจา้หนีอืนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                   -                   96,739,589       -                   

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน -                   7,073,884        -                    7,073,884        

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

18 
 

 หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6 การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ลูกหน้ีการคา้ 
10 ลูกหน้ีอ่ืน 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สัญญาเช่า 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20 เจา้หน้ีอ่ืน 
21 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22 ทุนเรือนหุน้ 
23 ส ารองและส่วนเกินทุน 
24 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
25 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
26 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
27 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
30 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
  
  
 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

20 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 170/67 
ชั้น 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งในสาธารณรัฐ
มอริเชียส (สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 16) 
 
ผูถื้อหุน้ใหญใ่นล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกูลทกัราล         
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการท่ีพัก โรงแรม ศูนย์การค้าและขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการการบริหารจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รายละเอียดของ
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 และ 12 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย สภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 

 

(ข)  สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 4(ฎ) และ 16 สัญญาเช่า 
 - การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช ้
   สิทธิต่ออายสุัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ 

   สินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
หมายเหตุขอ้ 4 (ก) และ ขอ้ 12 การจดัประเภทการร่วมการงาน 
หมายเหตุขอ้ 4 (ก) และ ขอ้ 11 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั  

   (De facto control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป  ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 4(ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หมายเหตุขอ้ 11 และ 12 การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณ มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 32 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ เงินให้กู้ยืมและ

ดอกเบ้ียค้างรับเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดอัตราสูญเสีย 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

หมายเหตุขอ้ 28 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า             
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ เก่ียวกับ     
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 34 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น เก่ียวกบัขอ้สมมติส าคญัของ
ความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากร 

 
(ง) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 107 ลา้นบาท
และ 52 ลา้นบาท ตามล าดบั และผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมี
ขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจ านวน 322 ลา้นบาท และ 
71 ล้านบาท ตามล าดบั การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ือง
ต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
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อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า จากการท่ีสถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้น 
ตลอดจนการผ่อนปรนมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลท าให้กลุ่มบริษทัมี
ผลการด าเนินงานและมีสภาพคล่องท่ีดีขึ้น โดยกลุ่มบริษทัใชน้โยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง ลดงบประมาณค่าใชจ่้าย ด าเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซ่ึงเป็นไปตาม
รูปแบบการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั ทั้งน้ีในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 2564 หน่ึงในสถาบนัการเงินท่ีเป็น
ผูใ้ห้กู้ยืมของกลุ่มบริษัทได้ขยายการเล่ือนการช าระเงินต้นและ/หรือ ดอกเบ้ีย ท่ีถึงก าหนดช าระเงินในปี 2564 
ส าหรับบางส่วนของเงินกู้ยืมในบริษทัย่อย ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากับผู ้ให้กู้ยืมรายอ่ืนส าหรับ 
การเล่ือนการช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบ้ีย ของเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีเหลือ  และอยู่ระหว่างการขอวงเงินสินเช่ือ
เพิ่มเติมจากสถาบนัการเงิน 

 
การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะท าให้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและจ่ายช าระหน้ีเม่ือถึง
ก าหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษทั ตาม
หลกัเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม
รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทั
และบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  
ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง โดยรายละเอียดนโยบายการบัญชีเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4(ค) 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและ
โมเดลธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทอาจเลือกก าหนดให้ 
วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้ งน้ีเม่ือก าหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได ้ 
TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม
สัญญา  
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 
 

 

งบกำรเงินรวม  

 

การจดัประเภทตาม TAS 105 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตามบญัชี  ราคาทุนตดัจ าหน่าย-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 492,396  492,396 
ลูกหน้ีการคา้ 10,445  10,445 
ลูกหน้ีอ่ืน 61,130  61,130 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,703  53,703 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,972  16,972 
รวม 634,646  634,646 

    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื 
 าบนัการเงินระยะสั้นจากสถ  14,528 

 
14,528 

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

 

การจดัประเภทตาม TAS 105 
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 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158,185  158,185 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,509  28,509 
รวม 372,965  372,965 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรและพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ี วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงิน
ลงทุนในตราสารทุน 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่าเพิม่ขึ้น ดงัน้ี 
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

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

   

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

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 -  7,432 

 
กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้ นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์
เส้นตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีถือปฏิบติัตาม TFRS 9  
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  7,432 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนระหว่างปี -  (2,477) 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ยังไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  4,955 

 
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
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เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน แสดงรายการเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 14 205,228  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 15 (12,933)  (8,041) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 17 (678)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น  41,360  35,790 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง 18 (106,441)  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น  (126,536)  (27,749) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 225,917  13,692 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (573)  (353) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง 
มีมูลค่าต ่า 

 
(1,861) 

  
(1,558) 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่า 17,835  17,835 
มูลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บการประกนั 1,401  1,401 
 242,719  31,017 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 
ส่วนเพิม่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 126,537  27,749 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,932  7,657 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 139,469  35,406 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.67  5.29 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานให้บริการท่ีพัก 
และอพาร์ทเมน้ท์ ส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านักงาน และส่วนงานให้บริการบริหารจดัการและ 
อ่ืน ๆ  ตามล าดบั 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ    
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้   
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การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษัทย่อย) 
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
  
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด  
ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบัน 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน  
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ
วดัมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ  
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผู ้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตาม 
งบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ี
ถูกน ามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุน 
ในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคมุส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
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การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียใน 
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้การร่วม
ค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้ น  โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของ 
การร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย       
การควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกับกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี          
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ค.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคัญ หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 
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(ค.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัด
ประเภท  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีได้อธิบายไวข้้างต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเข้าข้อก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลด 
ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
 
- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย 
การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด
ออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  
 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ
ขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
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ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและ
ขาดทุนสุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน  

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวดัมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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(ค.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพันตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทั ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส 
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ค.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั มีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงิน 
ในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  

 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือคือวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นธุรกิจให้บริการท่ีพกัโรงแรมและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ และต้นทุนอ่ืน
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ช) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือ
โดยกลุ่มบริษทั ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่างทั้งน้ีไม่ไดมี้ไว้
เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  

อาคารและส่วนปรับปรุง 5-34 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเวน้ท่ีดิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยู่
จริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้ นและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย           
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย ์
ท่ีตีราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม  
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่  
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรายงาน
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น  ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่
รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
แสดงไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 60 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ด าเนินงาน 3 - 20 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก 
ส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม ไดแ้ก่ ลินิน เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และเคร่ืองใช้บางชนิดท่ีใช ้
ในการด าเนินกิจการโรงแรม ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานโดยปกติ ได้ถือเป็นมูลค่าหลกัของเคร่ืองใช้ในการด าเนินกิจการโรงแรม การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงั 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดขึ้น 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้ นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมาณการอายุ 
การใหป้ระโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม
บริษัทน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบั
ดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่ม
บริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้ นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  
 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับตามสัญญา
ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์้างอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากศูนยก์ารคา้เพื่อให้เช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญา
เช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่าค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา
เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของ 
กลุ่มบริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดู
หมายเหตุขอ้ 4(ฏ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกันท่ีประมาณการไว้ ซ่ึงใช้ในการค านวณ  
เงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า  หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้แก่กิจการอ่ืนวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารอง ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นพิจารณาเป็นแต่ละรายโดย
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีตการปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบั
ลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจ
ทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนัยส าคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

49 
 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดับ
ความน่าเช่ือถือ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการด้อยค่า 
ดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่า
หน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทาง
การเงินอยา่งมีนยัส าคญั การผิดสัญญา เช่น มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
  
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

50 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษเีงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฑ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุน 
ในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว 
  

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย  
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

54 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได้ซ่ึงตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั ใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 
(ต) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนและแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
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รายได้จากกิจการโรงแรม 
 
รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง และรายได้ค่าบริการอ่ืน รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือได้ให้บริการ ต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 
รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้จากการยกเลิกและสิ้นสุดสัญญาบริหาร 
 
รายไดค้่าบริหารจดัการและรายไดจ้ากการยกเลิกและส้ินสุดสัญญาบริหาร รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลา
หน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 

(ถ) รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น  
 

(ท) รายได้อื่น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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(ธ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  

  
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 

 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(น) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบตอ่ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต 
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณา
ถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอ 
ท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 
(บ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณ 
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(ป) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ  
กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ 
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผู ้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากการร่วมคา้ 
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5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563 ผูบ้ริหารได้ตดัสินใจท่ีจะหยุดให้บริการโรงแรมท่ีพทัยา และท่ีจังหวดัภูเก็ตเป็นการ
ชัว่คราว เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการประกาศของส่วนงานราชการหลายจงัหวดัท่ีทยอยมีค าสั่งให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบ
กิจการเป็นการชั่วคราวซ่ึงเร่ิมในเดือนมีนาคม 2563 ผูบ้ริหารมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2563 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจเปิดโรงแรมท่ีพทัยา โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค เช่น การใหมี้ระยะห่างทางสังคม ส าหรับโรงแรมอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัยงัเปิดด าเนินงานตามปกติ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจท่ีจะหยดุใหบ้ริการโรงแรมท่ีพทัยา เป็นการชัว่คราว เพื่อจะจ ากดั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประกาศของ
ส่วนงานราชการหลายจงัหวดัท่ีทยอยมีค าสั่งใหปิ้ดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว  
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
(ข) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
 

ในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายบางส่วนเป็นเวลา 8 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการ
ลดค่าเช่า กลับรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
เก่ียวข้องตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 0.44 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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(ค) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของ
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนว
ปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมี
การตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด
โดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม  หลีกเล่ียงการรวมตัวกัน  และจ ากัดการเดินทาง 
ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใช้ไดแ้ล้วและ
ก าลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวคัซีนดังกล่าวจะสามารถป้องกัน 
การแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบให้  
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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6 กำรขำยบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 
ปี 2562  
 
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี 
จ ากัด  และ  BT PKN Holdings Limited ซ่ึ งเป็ นบ ริษัทย่อยทางอ้อมท่ี ถือหุ้ น โดย  BT PKN Holdings 3 Limited  
ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด  และบริษัท บูทิค  
พระโขนง ทู  จ ากัด  ซ่ึงอยู่ในธุรกิจส่วนงานศูนย์การค้าชุมชนและอาคารส านักงานเป็นจ านวน 957 ล้านบาท  
ให้แก่ บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้น
ทั้งจ านวนแลว้ ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั มีมูลค่า
ตามบญัชีสุทธิจ านวน 414 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจ านวน 21 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร 
จากการขายเงินลงทุนจ านวน 522 ลา้นบาท และกลบัรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อย และผลต่าง
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษทัดังกล่าวไปยงัก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 47.3 ล้านบาท และ 
0.2 ล้านบาท (เดบิต) ตามล าดับในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท (การก่อสร้าง 
ด าเนินงานและขายโครงการอสังหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
ราคาขาย *   957 

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

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทำงอ้อม   414 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    
        - ค่านายหนา้   (20) 
        - อ่ืน ๆ               (1) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน   522 

 

* กลุ่มบริษทัตอ้งช าระเงินส่วนต่างคืนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ หากมีก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ท่ีเป็นเงินสด ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 น้อยกว่า 240 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดป้ระมาณ
การผลการด าเนินงานในอนาคต และเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษัทไม่จ าเป็นต้องช าระส่วนต่ างดังกล่าว ดังนั้ น  
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน  

 
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 
 

 
 (ล้านบาท) 

ราคาขาย    957 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย       (28) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    929 
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7 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 และ 12 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

นายปรับชะรัน ซิงห์ ทกัราล ไทย ผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารส าคญั 
นายมนัโมฮนั ซิงห์ ทกัราล  ไทย กรรมการและบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั 
นางรัศมี ทกัราล ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางสาวรัยษา ทกัราล ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางสาวสุรัยญา นฤหลา้ ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
Mr. Mohit Maheshwari สิงคโปร์ บุคคลในครอบครัวของผูบ้ริหารส าคญั 
นายอทัพาเลนดู กุ๊ปตา้ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 
Element Capital Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
Zenith Holding Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
Elevhold Pte. Ltd. สาธารณรัฐสิงคโ์ปร์ เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีคิว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บี แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุ คคล ท่ี มี อ าน าจและความ รั บ ผิ ดชอบ 

การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท  (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

https://smelink.net/company/the-post-publishing-public-company-limited.html
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
ดอกเบ้ียรับ MLR หกัร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปี 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสัญญา ตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ่ื้น เรียกเก็บตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา ตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย MLR หกัร้อยละ 1 ต่อปี  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเบ้ียประชุม ตามท่ีระบุในสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดด้งัน้ี  

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  99,045  132,114 
เงินปันผลรับ  -  -  5,539  31,667 
ดอกเบ้ียรับ -  -  22,694  19,629 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสัญญา -  -  -  12,365 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5,554  14,615 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ -  -  19  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  47  160 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค้่าบริหารจดัการ 17,963  17,440  17,963  17,440 
ดอกเบ้ียรับ 2,387  2,699  -  - 
รายไดอ่ื้น -  60  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 123  15  -  15 
        
กรรมกำร        
เงินปันผลจ่าย 6  4,996  -  4,962 
ค่าเบ้ียประชุม 3,346  3,800  3,346  3,800 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 6,900  6,900  6,900  6,900 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
เงินปันผลจ่าย -  66  -  66 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,429  80,021  44,429  80,021 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (780)  6,093  (780)  6,093 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 43,649  86,114  43,649  86,114 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  4,296 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม -  28  -  - 
เงินปันผลจ่าย -  10,098  -  10,098 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31  747  -  696 
ดอกเบ้ียจ่าย -  66  -  - 

 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  71,619  43,137 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  30  -  - 

รวม -  30  71,619  43,137 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: ค่าเผ่ือ 
   หนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
(5,267) 

  
- 

สุทธ ิ -  30  66,352  43,137 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ        
   หนีส้งสัยจะสูญ) ของลูกหน้ีการคา้ส าหรับปี -  -  5,267  - 

  

ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,513  116,712 
รวม -  -  2,513  116,712 

 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
เงินให้กู้ยืมระยะยำว          
การร่วมคา้ MLR-1  53,703  -  -  53,703 
รวม   53,703  -  -  53,703 

          
          



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
การร่วมคา้   16,972  2,387  -  19,359 
รวม   16,972  2,387  -  19,359 

          

2562          
เงินให้กู้ยืมระยะยำว          
การร่วมคา้ MLR-1  53,703  -  -  53,703 
รวม   53,703  -  -  53,703 

          
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
การร่วมคา้   14,274  2,698  -  16,972 
รวม   14,274  2,698  -  16,972 

 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
เงินให้กู้ยืมระยะยำว          
บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง 1.5  322,372  177,969  -  500,341 
รวม   322,372  177,969  -  500,341 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -  (44,019)  -  (44,019) 
สุทธ ิ   322,372  133,950  -  456,322 

          
          
          



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

68 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
บริษทัยอ่ย   89,091  22,694  -  111,785 
รวม   89,091  22,694  -  111,785 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  (17,416)  -  (17,416) 
สุทธ ิ   89,091  5,278  -  94,369 

          

2562          

เงนิให้กู้ยืมระยะยำว          
บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง 1.5  434,755  139,480  (251,863)  322,372 
รวม   434,755  139,480  (251,863)  322,372 

          
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
บริษทัยอ่ย   83,909  19,637  (14,455)  89,091 
รวม   83,909  19,637  (14,455)  89,091 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (19)  -  19  - 

สุทธ ิ   83,890  19,637  (14,436)  89,091 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ 
   หนีส้งสัยจะสูญ) ของเงินให้กูย้มืส าหรับปี 

 
- 

  
- 

  
61,435 

  
- 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เจ้าหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - 

 - 
 244  96,740 

การร่วมคา้ 132  - 
 -  - 

กรรมการ 1,340  1,036  1,340  1,031 
ผูบ้ริหารส าคญั -  2  -  2 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2  700  -  696 

รวม 1,474  1,738  1,584  98,469 
    

เงินปันผลค้างจ่าย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กรรมการ -  4,962  -  4,962 
ผูบ้ริหารส าคญั -  66  -  66 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  10,098  -  10,098 

รวม -  15,126  -  15,126 

 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
เงินกู้ยืมระยะส้ัน MLR-1         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  2,276  (2,276)  - 
รวม   -  2,276  (2,276)  - 

          
          
          
          



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  66  (66)  - 
รวม   -  66  (66)  - 

 

 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย MLR-1  -  45,000  -  45,000 
รวม   -  45,000  -  45,000 

          
          
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย          
บริษทัยอ่ย   -  824  -  824 
รวม   -  824  -  824 

          

2562          

เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย MLR-1  75,000  -  (75,000)  - 
รวม   75,000  -  (75,000)  - 

          
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย          
บริษทัยอ่ย   712  3,568  (4,280)  - 
รวม   712  3,568  (4,280)  - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
เงินกู้ยืมระยะยำว          
บริษทัยอ่ย MLR-1  158,185  96,740  (60,479)  194,446 
รวม   158,185  96,740  (60,479)  194,446 

          
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย          
บริษทัยอ่ย   28,509  4,730  (29,522)  3,718 
รวม   28,509  4,730  (29,522)  3,718 

          
          

2562          

เงินกู้ยืมระยะยำว          
บริษทัยอ่ย MLR-1  303,530  -  (145,345)  158,185 
รวม   303,530  -  (145,345)  158,185 

          
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย          
บริษทัยอ่ย   20,560  7,949  -  28,509 
รวม   20,560  7,949  -  28,509 

 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษัทย่อยและผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ ง 2 ฝ่าย 
ตกลงจะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด ตามสัญญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินต้นและดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้ งหมดหรือบางส่วน 
เม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 
สัญญำบริหำรจัดกำร 
 
บริษัทได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์และ
ให้บริการงานธุรการต่าง ๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุด
ของสัญญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 19 และ 34) 

 
8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินสดในมือ  495  505  30  30 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  29,218  55,997  87  1,055 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  89,347  435,894  3,110  240,435 
รวม  119,060  492,396  3,227  241,520 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -  30  71,619  43,137 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  10,286  10,415  110  - 

รวม  10,286  10,445  71,729  43,137 

หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  (418)  -  (5,267)  - 
สุทธ ิ  9,868  10,445  66,462  43,137 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  -  30  86  - 
เกินก าหนดช าระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  -  3,698  7,053 
3 - 6 เดือน  -  -  13,515  6,817 
6 - 12 เดือน  -  -  13,759  13,492 
มากกวา่ 12 เดือน  -  -  40,561  15,775 

  -  30  71,619  43,137 

         

         

         

         

         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ         

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  5,130  9,497  55  - 
เกินก าหนดช าระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  896  890  55  - 
3 - 6 เดือน  289  28  -  - 
6 - 12 เดือน  3,971  -  -  - 

  10,286  10,415  110  - 
รวม  10,286  10,445  71,729  43,137 

หัก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  (418)  -  (5,267)  - 
สุทธ ิ  9,868  10,445  66,462  43,137 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

 

10 ลูกหนีอ่ื้น 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -  -  2,513  116,712 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  58,673  11,309  1,108  1,026 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  60,509  49,821  -  - 
รวม  119,182  61,130  3,621  117,738 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 359,157  252,614 
ซ้ือเงินลงทุน  14,987  106,818 
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย  -  (175) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,752)  (100) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 372,392  359,157 

 
รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
ปี 2563 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จ ากดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษัท บูทิค สมยุ ละไม โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค สมยุ ละไม จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค สมุย ละไม จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็น 
จ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด  
 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ท่ี
ออกเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 โดยช าระเพิ่มเติมหุ้นละ 1.55 บาท จ านวน 4.49 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 6.96 ลา้นบาท 
และช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมจนครบอีกหุ้นละ 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 
 
สรุปผลกระทบจากการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบ
การเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 9.65 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (9.65) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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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 ให้แก่ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเป็นจ านวน 0.03 ลา้นหุ้น คิดเป็นส่วนไดเ้สียร้อยละ 0.02 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม 
เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 0.03 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 0.03 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 Boutique Overseas Holdings 6 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 45.75 ลา้นหุ้น โดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 25.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 25.50 
ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นร้อยละ 58.54 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

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

 
บริษัท บีสโปค ซีนเนอร์จีส์้ จ ากัด 
 
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บีสโปค ซีนเนอร์จ้ีส์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  10 บาท และเรียกช าระ
แลว้หุน้ละ 2.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

78 
 

Boutique Overseas Holdings 2 Limited 
 
ในเดือนกันยายน 2563 Boutique Overseas Holdings 2 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มเติมจ านวน 41.95 ล้านหุ้นโดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 10.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.20 
ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 66.30 เป็นร้อยละ 49.96 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน 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 ล้านบาท ให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ท าให้ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในงบ
การเงินรวมลดลงจากร้อยละ 66.30 เป็นร้อยละ 49.72 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน 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) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั บูทิค เจริญกรุง โฮลดิง้ จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค เจริญกรุง โฮลด้ิง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 200,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค เจริญกรุง จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค เจริญกรุง จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และเรียกช าระ
แลว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้มแห่งใหม่ ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 60,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
และเรียกช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
 
บริษัท บีสโปค แลบส์ จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั บีสโปค แลบส์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้มแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และ
เรียกช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ฟาร์มา จ ากดั เป็นบริษทัย่อยทางออ้มแห่งใหม่ ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
และเรียกช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั บีสโปค เวลเนส จ ากัด 
 
ในเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั บีสโปค เวลเนส จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และ
เรียกช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ จ ากัด 
 
ระหว่างปีบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและอยู่ระหว่าง
กระบวนการช าระบญัชี อยา่งไรก็ตามบริษทัไดต้ั้งส ารองประมาณการการดอ้ยค่าท่ีเพียงพอจ านวน 1.75 ลา้นบาทแลว้ 
 
ปี 2562 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากัด ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 26.90  
ลา้นหุ้น โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 19.64 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวแ้ละช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 
5 บาท เป็นจ านวน 98.19 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 73 ดงัเดิม 
 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือท่ีออกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 กบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 
273,739 บาท (หุน้สามญั 99,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.75 บาท) 
 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดัในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิม่ทุน 36.42 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (36.42) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โ กัดจ า วันฮลดิง้ส์  
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากัด ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
8.80 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวน 4.49 ล้านหุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท  
โดยช าระแลว้มูลค่าหุน้ละ 1.8 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) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษทัย่อย - 

 
PS3 Holdings Mauritius Limited 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยบริษัทได้ขายเงินลงทุนใน PS3 
Holdings Mauritius Limited ให้แก่ Boutique International Holdings Ltd. จ านวน 61,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท 
และขายให้กับบุคคลภายนอกจ านวน 113,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ท าให้ส่วนได้เสียในงบการเงินรวมลดลง 
จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 35 
 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ PS3 Holdings Mauritius Limited ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

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

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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Boutique Overseas Holdings 6 Limited 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ ง Boutique Overseas Holdings 6 Limited เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 120,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ต่อมาในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
132.52 ลา้นหุ้น ราคาหุน้ละ 1 บาท โดย Boutique International Holdings Limited ไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัจ านวน 
96.86 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 96.86 ล้านบาท และบริษทั บูติค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยทางตรง ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัจ านวน 35.78 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 35.78 ลา้นบาท 
 
ในเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเป็นจ านวน 17.91 ลา้นหุ้น 
คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 13.50 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 32.77 ล้าน
บาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ านวน 18.24 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือจ่ายให้แก่บริษัทเป็นจ านวน 
14.53 ลา้นบาท หลงัการจ าหน่ายกลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชี
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มขึ้นหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 14.58 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่า
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มขึ้นกบัเงินท่ีไดรั้บถูกบนัทึกในส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุ้นในบริษทั
ย่อยจ านวน 18.19 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่บริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 14.53 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 32.77 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14.58) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย       18.19 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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Boutique Offshore Holdings Limited 
 
ในเดือนกันยายน ปี 2562 Boutique Offshore Holdings Limited ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 56.39 ล้านหุ้น 
ราคาหุ้นละ 1 บาท โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวจ านวน 35.53  ล้านหุ้น ท าให้ส่วนได้เสีย 
ในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 63 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 
ดว้ยการแปลงเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง
อีกแห่งหน่ึงของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 42.91 ล้านบาท หุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ านวน 20.86 ล้านหุ้น คิดเป็น 
ส่วนไดเ้สียร้อยละ 37 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มดังกล่าวได้ขายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนมีมูลค่า 32.74 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษทัย่อยเป็นจ านวน 23.57 ลา้นบาท และ
ส่วนท่ีเหลือจ่ายให้แก่บริษัทเป็นจ านวน 9.17 ล้านบาท หลงัจากการออกหุ้นใหม่แล้วกลุ่มบริษัทยงัคงมีอ านาจ
ควบคุมเหนือบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มขึ้นหลงัจากการ
เพิ่มทุนเป็นจ านวน 11.44 ลา้นบาท ผลต่างระหวา่งมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มขึ้นกบัเงินท่ีไดรั้บ
ถูกบันทึกในส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อยจ านวน 21.30 ล้านบาทในงบการเงินรวม ส าหรับ 
จ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่บริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 9.17 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนให้แก่ส่วนไดเ้สียใน Boutique Offshore Holdings Limited ในงบการเงิน
รวมไดด้งัน้ี 
 

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

 
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 50.00 ลา้นหุน้ โดยบริษทัย่อยได้
เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวน 31.50 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวแ้ละช าระแล้วมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 
31.50 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 63 ดงัเดิม 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สรุปผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่ส าหรับส่วนไดเ้สียใน Boutique Offshore Holdings Limited ในงบการเงินรวม 
ไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 18.50 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (18.50) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 
Boutique Overseas Holdings 2 Limited 
 
ในเดือนธันวาคม 2562 Boutique Overseas Holdings 2 Limited ออกหุ ้นสามญัเพิ ่มทุนจ านวน 65.73 ลา้นหุ ้น 
ราคาหุ้นละ 1 บาท โดย Boutique International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้น
ดงักล่าวจ านวน 43.54  ลา้นหุ้น ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 66.29 โดย
บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าหุ ้นเพิ ่มทุนดว้ยการแปลงเงินให้กูย้ ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บูทิค กมลา  
โฮลดิ้งส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงอีกแห่งหน่ึงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 44.82 ลา้นบาท หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวน 22.19 ลา้นหุ้น คิดเป็นส่วนไดเ้สียร้อยละ 33.71 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดข้าย
ให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เงินที่ไดร้ับจากการเพิ่มทุนมีมูลค่า 35.60 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่
บริษทัย่อยเป็นจ านวน 23.17 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ่ายให้แก่บริษทัเป็นจ านวน 12.43 ลา้นบาท หลงัจากการ
ออกหุ้นใหม่แลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มขึ้นหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 15.51 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมที่เพิ่มขึ้นกบัเงินที่ไดร้ับถูกบนัทึกในส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 
23.17 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่บริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยจ านวน 12.43 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สรุปผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่ส าหรับส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 2 Limited ในงบการเงินรวม 
ไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิม่ทุน 35.60 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (15.51) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 20.09 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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Boutique Overseas Holdings 4 Limited 
 
ในเดือนธันวาคม 2562 Boutique Overseas Holdings 4 Limited ออกหุ ้นสามญัเพิ ่มทุนจ านวน 66.03 ลา้นหุ ้น 
ราคาหุ้นละ 1 บาท โดย Boutique International Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้น
ดงักล่าวจ านวน 43.73 ลา้นหุ้น ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 66.29 โดย
บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าหุ ้นเพิ ่มทุนดว้ยการแปลงเงินให้กูย้ ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บูทิค กมลา  
โฮลดิ้งส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงอีกแห่งหน่ึงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 45.03 ลา้นบาท หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวน 22.30 ลา้นหุ้น คิดเป็นส่วนไดเ้สียร้อยละ 33.71 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดข้าย
ให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เงินที่ไดร้ับจากการเพิ่มทุนมีมูลค่า 35.76 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่
บริษทัย่อยเป็นจ านวน 23.28 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ่ายให้แก่บริษทัเป็นจ านวน 12.48 ลา้นบาท หลงัจากการ
ออกหุ้นใหม่แลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มขึ้นหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 14.68 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมที่เพิ่มขึ้นกบัเงินที่ไดร้ับถูกบนัทึกในส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อยจ านวน 
21.08 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่บริษทั บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยจ านวน 12.48 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สรุปผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่ส าหรับส่วนไดเ้สียใน Boutique Overseas Holdings 4 Limited ในงบการเงินรวม 
ไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 35.76 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14.68) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 21.08 

 
Boutique Kamala Holdings Limited 
 
บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือท่ีออกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 กบับริษทั เป็นจ านวน
เงิน 281,239 บาท (หุน้สามญั 74,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.75 บาท) 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ให้บริการท่ีพกัโรงแรมและ
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) - - - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท โครงกำรวิลล่ำ วัน และวิลล่ำ ท ู              
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ ภูเก็ต จ ากัด และ BT Phuket Ltd.             
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ท ู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 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บทิูค  ภเูก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - 702 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทนุ-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ ภูเก็ต แลนด์ จ ากัด             

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

BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  65.00  USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 33.15 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรพัทยำ เบย์ รีสอร์ท               
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษัท บูทคิ อโีค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั กิจการโรงแรม 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยค่า ราคาทนุ-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

         
  

  
  

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากัด             
บริษทั บทิูค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรบูทิค ป่ำตอง สำย3               
 

  

            

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากัด             
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  พเีอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
 

  

      
  

  
  

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท Boutique International Holdings Ltd.             
PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 35.10 35.10 176 176 - - - - - - - - 
Patong Hotel Pte., Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรฐัสิงคโปร์ 35.10 35.10 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 
               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากัด             
บริษทั บูทิค พีเอส3 จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง วัน และพระโขนง ท ู              

               

บริษัทย่อยทางตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน่ สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท - - 100 บาท 100 บาท - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 5,539 28,885 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย BT PKN Holding 3 Ltd.             
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง ทรี               
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากัด และ  Boutique International Holdings Ltd.           
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั โครงการศูนยก์ารคา้และ 

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

               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากัด             
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
BT PKNS 2 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอืน่ สาธารณรัฐเซเชลส์ 66.00 100.00 100 บาท  100 บาท  - - - - - - - - 
BT PKNS 1 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 
BT PKNS Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 38.28 100.00 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 
               
               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วัน               

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

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

               
บริษัทย่อยทางตรง               
Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 267,000 267,000 70,529 70,529 - - 70,529 70,529 - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             
Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. 
 

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

กิจการโรงแรม  
(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

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

               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.               

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทรี               
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี               
   จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

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

               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 
Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วัน จ ากัด             
บริษทั บทิูค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

               
- โครงกำรเรนฮลิล์               
               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - 2,080 
               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัทบูทคิ รีเทล โฮลดิ้งส์ จ ากัด             
บริษทั บทิูค รีเทล พีเคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

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

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Kalarain Ltd.               

Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
- โครงกำร แบงค็อก สุขุมวิท 16-2  

             
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วัน จ ากัด             
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
     จ ากดั 

กิจการโรงแรม  
   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 
 

51.00 96,376 72,440 - - - - - - - - 

               
บริษัทย่อยทางตรง 

        

  
  

  
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 
 

51.00 98,456 74,440 52,326 37,964 - - 52,326 37,964 - - 

               
บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษัท บูทคิ แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ากัด             
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 
 

51.00 97,434 73,440 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำร กมลำ                
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั กิจการโรงแรม 

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

บริษทั บูทิค กมลา 2 จ ากดั กิจการโรงแรม  
   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

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

               
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 75.00 75.00 500 500 375 375 - - 375 375 - - 
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Boutique Overseas Holdings 1 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรฐัเซเชลส์ 49.96 66.30 105,800 87,800 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 2 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.96 66.30 107,800 65,850 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 3 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.72 66.30 88,200 88,200 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 4 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 49.72 66.30 88,200 66,150 - - - - - - - - 
               
               
               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำร แบงค็อก สุขุมวิท 36               
   

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

กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 58.54 79.21 231,694 132,520 - - - - - - - - 

   

            
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36  
   โฮลด้ิงส์  จ ากดั 

ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจใน 
   ปัจจุบนั 

ไทย 73.00 73.00 135,000 135,000 98,550 98,550 (1,752) - 96,798 98,550 - - 

 
 
 
 

  

            
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Boutique Overseas Holdings 5 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 177,970 132,570 - - - - - - - - 
Boutique Overseas Holdings 6 Limited ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 79.21 178,390 132,640 - - - - - - - - 
               
- โครงกำร แบงค็อก สุขุมวิท 5 

            

  
             

  
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ แบงค็อก สุขมุวิท 5 โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

       
     

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 จ ากดั กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง 

              
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

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

               
- โครงกำร สมุย ละไม               
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ากัด             
บริษทั บูทิค  สมุย ละไม จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 
ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               
บริษัทย่อยทางตรง 

              
บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 
               
-              โครงกำร เจริญกรุง 
-              โครงกำร เจริญกรุง 

              
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทคิ เจริญกรุง โฮลดิ้ง จ ากัด             
บริษทั บูทิค  เจริญกรุง จ ากดั โครงการศูนยก์ารคา้       

   (อยูร่ะหว่างการ  
   ก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทนุ 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เจริญกรุง โฮลด้ิง จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99 - 200 - 200 - - - 200 - - - 
               
-            โครงกำร ศูนย์บริกำรสุขภำพ               
               
บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากัด             
บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 99.99 - 300 - - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค แลบส์ จ ากดั เพาะปลูก วิจยั และ 
   พฒันา 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั ผลิตยารักษาโรคและ 
   ผลิตภณัฑท์าง 
   การแพทย ์

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค เวลเนส จ ากดั คลินิกการแพทย ์และ 
   ศูนยสุ์ขภาพ 

ไทย 99.99 - 100 - - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.97 - 25 - 25 - - - 25 - - - 
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ไม่มีบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งและ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทนุ-สุทธิ 
 

เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
-   โครงกำร Citadines               
               

บริษัทย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00 51.00 25,000 25,000 12,750 12,750 - - 12,750 12,750 - - 

รวม       376,769 361,782 (4,377) (2,625) 372,392 359,157 5,539 31,667 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

   งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  177,298  143,413 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  (41,660)  6,499 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการตีราคาท่ีดิน  -  24,512 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

  
(567) 

  
(52) 

ส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้  14,632  2,926 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  149,703  177,298 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงส่วนแบ่ง
ขาดทุนมีมูลค่าเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากการค ้าประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 
โครงการ Citadines  (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม             
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ให้บริการท่ีพกั โรงแรมและ            
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 26.01 26.01 45,000 45,000 22,950  22,950  3,500  9,583 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ให้บริการท่ีพกั โรงแรมและ            

 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 26.01 26.01 20,000 20,000 10,200  10,200  -  - 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ให้บริการท่ีพกั โรงแรมและ            
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 26.01 26.01 85,000 85,000 43,348  43,348  69,782  81,668 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ให้บริการท่ีพกั โรงแรมและ            
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 26.01 26.01 88,000 88,000 44,880  44,880  76,421  86,047 
รวม      121,378  121,378  149,703  177,298 

 
การร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

101 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูล
ทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 
 

 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกัด  บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกัด  บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกัด  บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกัด 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้ 21,075  80,030  14,603  46,767  25,300  43,014  17,230  78,689 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ก.) (18,580)  12,722  (28,489)  (10,947)  (11,555)  2,463  (23,064)  8,505 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                
   การตีราคาท่ีดิน -  12,840  -  5,240  -  13,072  -  16,912 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (294) 

 
(48) 

 
(202) 

 
(30) 

 
(373) 

 
92 

 
(243) 

 
(115) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) (18,874)  25,514  (28,691)  (5,737)  (11,928)  15,627  (23,307)  25,302 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทั (9,626)  13,012  (14,632)  (2,926)  (6,083)  7,970  (11,886)  12,903 
                
สินทรัพยห์มุนเวียน (ข.) 5,866  22,573  9,300  4,086  7,806  7,396  6,549  10,975 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  409,698  373,463  325,055  323,154  194,374  193,388  414,258  402,974 
หน้ีสินหมุนเวียน (ค.) (45,397)  (37,969)  (92,376)  (45,971)  (34,244)  (26,773)  (38,499)  (37,035) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (ง.) (220,320)  (189,344)  (289,238)  (299,838)  (161,074)  (155,222)  (245,479)  (216,778) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 149,847  168,723  (47,259)  (18,569)  6,862  18,789  136,829  160,136 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 76,421  86,047  -  -  3,500  9,583  69,782  81,668 

 

 
 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกัด  บริษทั บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกัด  บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกัด  บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกัด 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน 
   ณ วนัที่ 1 มกราคม   86,047 

 
73,035 

  
- 

  
- 

 
9,583 

 
1,613 

 
81,668 

 
68,765 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั (9,626)  13,012  (14,632)  (2,926)  (6,083)  7,970  (11,886)  12,903 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน 
   ณ วนัส้ินปี 76,421 

 
86,047 

 
(14,632) 

  
(2,926) 

 
3,500 

 
9,583 

 
69,782 

 
81,668 

กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  14,632  2,926 - -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 76,421  86,047  -  -  3,500  9,583  69,782  81,668 

                
หมายเหตุ                
ก. รวมรายการต่อไปน้ี                

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,348  7,547  6,413  6,904   2,232  2,234   8,671  9,351  
- ตน้ทุนทางการเงิน 9,855  11,225   12,721  13,705   7,158  8,658   10,729  12,433  
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 758  205   1,087  514   607  849   690  386  

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,086  17,254   10,393  1,925   6,315  5,437   27,319  17,172  
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอื่นและประมาณการหน้ีสิน) (38,089) 
 

(30,256) 
  

(17,289) 
  

(31,630) 
 

(16,750) 
 

(23,361) 
 

(26,958) 
 

(28,103) 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่น และประมาณการหน้ีสิน) (190,607) 
 

(160,675) 
  

(281,253) 
  
  (298,894) 

 
(152,825) 

 
 (136,419) 

 
(243,364) 

 
(209,148) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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13 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละกลุ่มของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

  31 ธันวำคม 2563 
  

 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และ 
การร่วมคา้  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี  
โฮลด้ิงส์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ

บริษทั บูทิค พีเค
เอน็ ทรี จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็เอส 
ทู จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 2 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
   อ านาจควบคุม* 49.00  64.90  73.97  61.72  74.00  49.00  34.08  50.04     

                    

สินทรัพยห์มุนเวียน 508  11,342  12,534  27,738  44,185  3,410  41,290  24,718     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 222,765  442,340  46,604  338,350  530,401  189,679  608,550  102,894     
หน้ีสินหมุนเวียน (27,196)  (34,174)  (175)  (16,143)  (54,905)  (15,317)  (87,665)  (18,013)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (379,748)  (566,434)  (15,639)  (416,601)  (377,387)  (127,401)  (302,523)  (34,100)     
สินทรัพย์สุทธิ (183,671)  (146,926)  43,324  (66,656)  142,294  50,371  259,652  75,499     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม** (89,998) 

 
(95,355) 

 
32,046 

 
(41,140) 

 
105,298 

 
24,682 

  
88,478 

  
37,780 

  
26,578 

 
88,369 
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  31 ธันวำคม 2563 
  

 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และ 
การร่วมคา้  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี  
โฮลด้ิงส์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ

บริษทั บูทิค พีเค
เอน็ ทรี จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็เอส 
ทู จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 2 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

รายได ้ 2,388  15,841  509  12,010  32,385  18  114  51     
ขาดทุน (56,345)  (44,248)  (469)  (22,232)  (46,502)  (18,136)  (26,809)  (12,657)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (567)  241  -  -  -  -  -  -     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (56,912)  (44,007)  (469)  (22,232)  (46,502)  (18,136)  (26,809)  (12,657)     
ขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม (27,609)  (28,717)  (347)  (13,722)  (34,411)  

 
(8,887)  

 
(11,102)  (6,334)  

 
(26,902)  (158,031) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุม (278)  156  

 
-  -  

 
-  

 
-  

 
-  -  370  248 
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  31 ธันวำคม 2563 
  

 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และ 
การร่วมคา้  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี  
โฮลด้ิงส์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ

บริษทั บูทิค พีเค
เอน็ ทรี จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็เอส 
ทู จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 2 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน (125)  (894)  (22,011)  (9,406)  (11,130)  

 
(7,009)  

 
(9,692)  

 
(11,745) 

 

 

 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน -  (625)  19,003  (143,896)  (7,420)  (47,293)  

 
(95,878)  

 
(34,664) 

 

 

 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงิน -  510  (21,643)  150,138  10,128  50,083  97,725  18,264 

 

 

 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดลดลงสุทธิ (125)  (1,009)  (24,651)  (3,164)  (8,422)  (4,219)  (7,845)  (28,145) 

 

 

 
 

                    
เงินปันผลจ่ำยให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -  -  15,751  -  -  -  -  - 
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  31 ธันวำคม 2562 
 

 
 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และการร่วมคา้  

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล  

โฮลด้ิงส์ จ ากดั
และ  

Kalarain Ltd. 
และบริษทัยอ่ย  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี โฮล
ด้ิงส์จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ 
Square Root 

Phuket 
Investment 

Ltd. และบริษทั 
บูทิค ภูเก็ต 
แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ
บริษทั บูทิค  
พีเคเอน็ ทรี 
จ ากดัและ 
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ
บริษทั บูทิค 
พีเคเอน็เอส ทู 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และบริษทั
ยอ่ย 

 
กลุ่มของ

บริษทั บูทิค 
แบงคอ็ก 

สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 

กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 

 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม* 49.00  35.00  64.90  78.45  73.97  61.72  

    
 74.00  

 
49.00  

 
40.50     

                      

สินทรัพยห์มุนเวียน 633  4,619  13,125  14,397  37,401  18,069  56,106  6,913  111,049     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 247,973  -  454,404  76,202  74,653  111,302  541,920  140,123  431,358     
หน้ีสินหมุนเวียน (19,839)  (35)  (50,582)  (1,251)  (22,263)  (23,818)  (45,189)  (5,275)  (26,685)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (355,526)  -  (519,866)  (54,091)  (24,709)  (149,845)  (364,275)  (97,271)  (275,010)     
สินทรัพย์สุทธิ (126,759)  4,584  (102,919)  35,257  65,082  (44,292)  188,562  44,490  240,712     

                      
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม** (62,112)  1,604  (66,794)  27,659  48,141  (27,337)  139,536  

 
21,800  

 
97,488  (45,567)  134,418 
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  31 ธันวำคม 2562 
 

 
 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และการร่วมคา้  

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล  

โฮลด้ิงส์ จ ากดั
และ  

Kalarain Ltd. 
และบริษทัยอ่ย  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี โฮล
ด้ิงส์จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ 
Square Root 

Phuket 
Investment 

Ltd. และบริษทั 
บูทิค ภูเก็ต 
แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ
บริษทั บูทิค  
พีเคเอน็ ทรี 
จ ากดัและ 
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ
บริษทั บูทิค 
พีเคเอน็เอส ทู 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และบริษทั
ยอ่ย 

 
กลุ่มของ

บริษทั บูทิค 
แบงคอ็ก 

สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 

กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 

 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

รายได ้ 2,701  9,319  48,968  2,372  567,622  124  43,040  28  70     
ก าไร (ขาดทุน) (9,109)  (210)  (32,044)  (5,070)  447,661  (18,283)  (38,753)  (16,041)  (28,666)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 24,460  -  194  840  -  (73)  2,611  -  11,960     
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 15,351  (210)  (31,850)  (4,230)  447,661  (18,356)  (36,142)  (16,041)  (16,706)     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สีย  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4,463)  (74)  (20,797)  (3,977)  331,133  (11,284)  (28,677)  (7,860)  (11,610)  (21,203)  221,188 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่ง

ให้กบั  
 

 
 

 
             

 
 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 11,986 

 
- 

 
126 

 
659 

  
- 

  
(45) 

 
1,932 

  
- 

  
4,844 

 
2,110 

 
21,612 
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  31 ธันวำคม 2562 
 

 
 
 

บริษทั บูทิค  
กรุ๊ป จ ากดั 

และการร่วมคา้  

 
กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล  

โฮลด้ิงส์ จ ากดั
และ  

Kalarain Ltd. 
และบริษทัยอ่ย  

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค 

พีเอสทรี โฮล
ด้ิงส์จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ 
Square Root 

Phuket 
Investment 

Ltd. และบริษทั 
บูทิค ภูเก็ต 
แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย  

 
กลุ่มของ BT 

PKN Holdings 
3 Ltd. และ
บริษทั บูทิค  
พีเคเอน็ ทรี 
จ ากดัและ 
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ
บริษทั บูทิค 
พีเคเอน็เอส ทู 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย  

กลุ่มของ  
Chiang Mai 

Holdings 
Mauritius 1 

Ltd. และบริษทั
ยอ่ย 

 
กลุ่มของ

บริษทั บูทิค 
แบงคอ็ก 

สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 

กลุ่มของ 
Boutique 
Overseas 

Holdings 6 
Limited และ
บริษทัยอ่ย 

 

 
 
 

บริษทัยอ่ย
อื่นที่ไม่มี
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน (122) 

 

1,690 

 

14,293 

 

670 

 

(43,297) 

 

(16,841) 

 

(5,260) 

 
 

(4,811)  
 

(2,401) 

 

 

 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน - 

 

- 

 

(46,174) 

 

(963) 

 

834,100 

 

(84,026) 

 

(273,339) 

 

(34,385)  
 

(16,865) 

 

 

 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงิน - 

 

(3,200) 

 

(8,589) 

 

(13,260) 

 

(784,422) 

 

112,085 

 

288,961 

 

34,016 

 

29,282 

 

 

 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (122) 

 

(1,510) 

 

(40,470) 

 

(13,553) 

 

6,381 

 

11,218 

 

10,362 

 

(5,180) 

 

10,016 

 
 

 
 

                      
เงินปันผลจ่ำยให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

 

1,120 

 

- 

 

6,028 

 

236,612 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

 
 

*  ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยแสดงเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงในบริษทัย่อยดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัย่อยโดยการถือหุ้นในอตัราร้อย
ละ 100 ซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นที่แตกต่างกนั 

**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยไดรั้บการปันส่วนตามอตัราร้อยละขา้งตน้ส าหรับส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้ม
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
  

   งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 
 สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช ้- ท่ีดิน  
อาคารและ
อุปกรณ์  รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   -  -  - 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 3 

  
98,787 

  
130,932 

  
229,719 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   98,787  130,932  229,719 
เพิ่มขึ้น   -  135,686  135,686 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   98,787  266,618  365,405 
        

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   -  -  - 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 3 

 
- 

 
(24,491) 

 
(24,491) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   -  (24,491)  (24,491) 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

 
(1,942) 

  
- 

  
(1,942) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   (1,388)  (4,120)  (5,508) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   (3,330)  (28,611)  (31,941) 
        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   95,457  238,007  333,464 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

  งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2563  2562 

  (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
รายไดค้่าเช่า  9,554  - 
 
กลุ่มบริษทัจ านองส่ิงก่อสร้างและสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 500 ลา้นบาท ประเมินราคา
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดจากรายได ้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ

และ 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

การคิดลดกระแสเงินสด  รูปแบบการ
ประเมิน มูลค่ าพิ จารณ าถึงมูลค่ า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้
จากท รัพ ย์สิ น  โดยค านึ ง ถึ งการ
เพิ่ มขึ้ นของอัตราค่ า เช่ าท่ี คาดไว ้
ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี เ ลิ ก เช่ า  อั ต ร าก าร
ครอบครอง กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาด
ไว้จะถูกคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดท่ี
ปรับค่าความเส่ียงแลว้  

• อตัราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาด
ท่ีประมาณการไว ้(ร้อยละ 0 ถึง 4) 

• อตัราการครอบครอง (ร้อยละ 53 
ถึง 92) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง
แลว้  (ร้อยละ 10) 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไว้
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก 
• อตัราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า

ในตลาดท่ีประมาณการไว้
สูงขึ้น (ลดลง) 

• อตัราการครอบครองเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หรือ  

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความ
เส่ียงแลว้ต ่าลง (สูงขึ้น) 
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15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 

  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน  

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  1,552,349  755,823  15,245  14,009  97,096  255,146  2,689,668 
เพ่ิมขึ้น  -  794  7,065  231  10,439  325,896  344,425 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา  41,376  -  -  -  -  -  41,376 
โอน  2,550  354,903  -  5,264  94,903  (457,620)  - 
จ าหน่าย  -  -  (3,600)  (124)  (2,943)  -  (6,667) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  1,596,275  1,111,520  18,710  19,380  199,495  123,422  3,068,802 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 คร้ังแรก 

 
 

3 -  -  (12,505)  -  (5,026)  -  (17,531) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 
 

1,596,275  1,111,520  6,205  19,380  194,469  123,422  3,051,271 
เพ่ิมขึ้น  -  314  -  168  6,285  205,434  212,201 
โอน  -  -  -  -  635  (635)  - 
จ าหน่าย  -  -  -  -  (868)  (6)  (874) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  1,596,275  1,111,834  6,205  19,548  200,521  328,215  3,262,598 

 

              
ค่าเส่ือมราคา               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  (157,520)  (11,824)  (3,610)  (56,330)  -  (229,284) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (114)  (18,212)  (1,206)  (2,040)  (12,800)  -  (34,372) 
จ าหน่าย  -  -  3,600  74  2,937  -  6,611 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   (114)  (175,732)  (9,430)  (5,576)  (66,193)  -  (257,045) 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 คร้ังแรก 

 
 

3 -  -  3,911  -  687  -  4,598 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 
 

(114)  (175,732)  (5,519)  (5,576)  (65,506)  -  (252,447) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (159)  (22,350)  (370)  (2,161)  (14,891)  -  (39,931) 
จ าหน่าย  -  -  -  -  863  -  863 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  (273)  (198,082)  (5,889)  (7,737)  (79,534)  -  (291,515) 
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  งบกำรเงินรวม 

 

 ท่ีดินและ 
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน  

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
               
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  1,596,161  935,788  804  13,804  128,823  123,422  2,798,802 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  -  -  8,476  -  4,479  -  12,955 
  1,596,161  935,788  9,280  13,804  133,302  123,422  2,811,757 

               
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  1,596,002  913,752  316  11,811  120,987  328,215  2,971,083 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,800 ลา้นบาท (2562: 2,629 ล้านบาท) 
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 44.89 ลา้นบาท (2562: 51.33 ล้านบาท) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 
2.8 ลา้นบาท (2562: 5.4 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ MLR-1 ถึง ร้อยละ MLR-2 (2562: ร้อยละ MLR-1 
ถึง ร้อยละ MLR-2) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  3,908 

 
6,407  10,315 

เพิ่มขึ้น  2,378  7,065  9,443 
จ าหน่าย  (13)  -  (13) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   6,273  13,472  19,745 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ 
ปฏิบติัตาม TFRS 16 คร้ังแรก 3 

 
- 

  
(10,215) 

  
(10,215) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  6,273  3,257  9,530 
เพิ่มขึ้น  593  -  593 
จ าหน่าย  (6)  -  (6) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  6,860  3,257  10,117 

       

ค่าเส่ือมราคา       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  (2,983)  (2,598)  (5,581) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (489)  (1,552)  (2,041) 
จ าหน่าย  13  -  13 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   (3,459)  (4,150)  (7,609) 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 คร้ังแรก 3 

 
- 

  
2,174 

  
2,174 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 – ปรับปรุงใหม่  (3,459)  (1,976)  (5,435) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (860)  (651)  (1,511) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  (4,319)  (2,627)  (6,946) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  2,814  1,281  4,095 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  -  8,041  8,041 
  2,814  9,322  12,136 

       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  2,541  630  3,171 

 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,596 ลา้นบาท (2562: 1,596 ล้านบาท) 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาดในเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีดินของกลุ่มบริษทั
มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,089 ลา้นบาท กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินจ านวน 505 ลา้นบาท 
ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  
 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระได้
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินของบริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุก 1 - 2 ปี 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ใน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินแสดง
ในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคัญ 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญและ   

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคล้ายคลึง
กนั ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพิ่ มขึ้ น  (ลดลง) หากราคาต่อพื้ น ท่ี
สูงขึ้น (ลดลง) 
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16 สัญญำเช่ำ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคาร 12,021  12,021 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 5,767  2,361 
ยานพาหนะ 9,726  9,630 
ซอฟตแ์วร์ 605  - 
รวม 28,119  24,012 

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 0.10 ลา้นบาท 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 4,024  -  4,024  - 
- เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 1,570  -  638  - 
- ยานพาหนะ 3,832  -  3,374  - 
- ซอฟทแ์วร์ 73  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,419  -  1,686  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 994  -  749  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพย ์
   ท่ีมีมูลค่าต ่า 1,493  -  1,209  - 
ค่าเช่าจ่าย -  11,638  -  11,137 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 17.37 ลา้นบาท และ 10.48 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบด้วยศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังานท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ี
สามตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 3 ปี โดยการต่อ
อายสุัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค้่า
เช่าเป็นจ านวนคงท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสัญญา 
 
ระยะเวลาครบก าหนดช าระตามสัญญาของลูกหน้ีสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ปีท่ี 1 22,617 
ปีท่ี 2 22,709 
ปีท่ี 3 16,599 
รวม 61,925 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  

หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
  (พันบาท) 
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์     

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  5,218  2,161 
เพิ่มขึ้น  3,592  74 
จ าหน่าย  (38)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  8,772  2,235 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
3 (732)  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  8,040  2,235 
เพิ่มขึ้น  626  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  8,666  2,235 

     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  (1,842)  (720) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (645)  (218) 
จ าหน่าย  38  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  (2,449)  (938) 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 3 54  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (2,395)  (938) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (802)  (224) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  (3,197)  (1,162) 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  6,323  1,297 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  5,469  1,073 

     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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18 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  471,841 
เพิ่มขึ้น  116,601 
จ าหน่าย  (457,510) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  130,932 

   

ค่าตัดจ าหน่าย   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  (60,131) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (20,705) 
จ าหน่าย  56,345 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  (24,491) 
   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  106,441 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้ งหมดได้บนัทึกเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการถือปฏิบัติตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก โดยแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 14) 
 
บริษัท บูทิค พระโขนง วัน จ ากัด บริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด  และบริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด  
(โครงการพระโขนง : ดูรายละเอียดในหมายเหตุ 34) 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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19 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  54,082  14,527  20,740  - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  65,000  -  20,000  - 
เงนิเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

 
119,082 

 

14,527 

 

40,740 

 

- 
         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 7 -  -  45,000  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  56,038  196,042  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า         

    (2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน)  9,694  3,736  6,279  1,354 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนที่
หมุนเวยีน 

 
184,814  214,305  92,019  1,354 

 

   

 

   

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,806,420  1,584,562  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 7 -  -  194,446  158,185 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  417,689  395,762  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
(2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 

  
115,567 

  
9,197 

  
18,542 

  
6,303 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนที่ 
ไม่หมุนเวียน 

 
2,339,676  1,989,521  212,988  164,488 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใด ๆ  หรือ 

ข)    เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทนุท่ีเกิดขึ้นจากผูกู้ห้รือบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั  34,497  53,500  3,000  3,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,800,157  2,628,998  -  - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 14 333,464  -  -  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 18 -  106,441  -  - 
รวม  3,168,118  2,788,939  3,000  3,000 

 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้)  

 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18.7 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 

 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 7.6 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 
 
บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด 
 
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 13.3 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทตอ่หุน้) 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 38.28 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 

 
บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยค ้าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 10.2 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกู้กบัธนาคารเพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับต้นทุนโครงการหลายโครงการ ภายใต้
สัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การ
ด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับหนังสือผ่อนผนัการด ารงอตัราส่วนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ห้กู้
ส าหรับเงินกูย้มืบางรายการแลว้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว้
ในสญัญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 34) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชร้วมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,689 ลา้นบาท
(2562: 1,960 ล้านบาท) และ 9 ลา้นบาท (2562: 10 ล้านบาท) ตามล าดบั 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า
ปัจจุบนั 

ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 
มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า
ปัจจุบนั 

ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,661 (925) 3,736  1,993 (639) 1,354 
ครบก าหนดช าระหลงั        
   จากหน่ึงปีแตไ่ม่เกินหา้ปี 9,334 (1,613) 7,721  6,301 (1,474) 4,827 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 1,545 (69) 1,476  1,545 (69) 1,476 

รวม 15,540 (2,607) 12,933  9,839 (2,182) 7,657 

 
20 เจ้ำหนีอ่ื้น  
 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1,481  1,738  1,591  98,469 
เจา้หน้ีอ่ืน  75,884  103,430  13,103  17,058 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  37,850  31,196  20,377  14,720 
รวม  115,215  136,364  35,071  130,247 

 

 
21 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  26,520  28,685  23,146  24,446 
รวม  26,520  28,685  23,146  24,446 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี  1 มกราคม  28,685  16,794  24,446  13,478 
 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,391  5,081  4,668  3,742 
ตน้ทนุบริการในอดีต  (3,553)  3,290  (3,553)  2,963 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  500  569  436  485 
  3,338  8,940  1,551  7,190 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  100  -  98  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  2,860  4,448  2,772  4,164 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (8,208)  1,291  (5,722)  2,048 

  (5,248)  5,739  (2,852)  6,212 

         
ผลประโยชน์จ่าย  (255)  (2,434)  -  (2,434) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
 ในบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่าย 

 
-  (354)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  26,520  28,685  23,145  24,446 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย 

  
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.36 - 2.02  1.91  2.02  1.91 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4 - 6.5  4 - 6.5  6.5  6.5 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน  0 - 35  19.3  0 - 35  19.3 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 13 ปี 
(2562: 15.3 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
    เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (4,745) 5,843 (4,220) 5,240 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 5,524 (5,031) 5,174 (4,250) 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (2,042) 2,233 (1,732) 1,881 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (3,881) 4,630 (3,334) 4,007 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,376 (3,766) 3,781 (3,231) 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (3,922) 4,749 (3,315) 3,985 
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22 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 507,000  507,000  507,000  507,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 1 507,000  507,000  507,000  507,000 
         

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 507,000  507,000  340,000  340,000 
ออกหุ้นใหม ่ 1 -  -  167,000  167,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 1 507,000  507,000  507,000  507,000 

 

การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 167.00  
ลา้นหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.86 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.86 บาท) บริษทั
ไดรั้บเงินจากการขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เป็นจ านวนเงินรวม 477.62 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ี
ช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 และหุ้นของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์น
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวน 16.00 ลา้นบาท (สุทธิภาษีเงินได)้ 
แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผูล้งทุน ท าให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีจ านวนคงเหลือ
สุทธิเป็นจ านวน 294.62 ลา้นบาท  
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23 ส ำรองและส่วนเกินทุน 
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนส ารอง
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กบัจ านวนเงินท่ีบริษทัจ่ายซ้ือ 
 
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า 
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีขายกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ 
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ส ำรองกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 
ส ารองในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของ
การตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย  
 
ส ารองการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

24 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  ผู ้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน 
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ 
กลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

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

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไร 
ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 113,433  184,694  12,184  579,605  22,472  30,624  148,089  794,923 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,026  22,532  332  (11,847)  127,277  250,850  133,635  261,535 
รวมรำยได้ 119,459  207,226  12,516  567,758  149,749  281,474  281,724  1,056,458 

  
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
   จำกลูกค้ำภำยนอก        

 
 

 
     

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 109,703  180,276  2,433  523,421  989  11,460  113,125  715,157 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,730  4,418  9,751  56,184  21,483  19,164  34,964  79,766 
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 113,433  184,694  12,184  579,605  22,472  30,624  148,089  794,923 

                



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
  
ดอกเบ้ียรับ 2,555  3,107  197  386  35  224  2,787  3,717 
                
ดอกเบ้ียจ่าย (94,058)  (103,553)  (8,759)  (16,411)  (3,233)  (11,724)  (106,050)  (131,688) 
                
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (41,548)  (32,758)  (5,507)  (20,705)  (9,771)  (2,260)  (56,826)  (55,723) 
                
                
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนภำษีเงินได้ (267,934)  (221,213)  (23,654)  471,010  (33,233)  19,695  (324,821)  269,492 

                

สินทรัพยส่์วนงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,060,250  2,981,121  359,345  160,325  31,044  269,147  3,450,639  3,410,593 
                
หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,215,640  2,176,735  360,694  113,329  65,562  -  2,641,896  2,290,064 
                



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้  
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 6,820  104,200 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 143,221  170,906 
รวมรำยได้ 150,041  275,106 

 

 การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 
 

  ส่วนงำนธุรกิจ 

  2563  2562 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน   
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  (324,821)  269,492 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน   (3,787)  (72,140) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้  (328,608)  197,352 

 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  3,450,639  3,410,593 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  23,434  19,943 
- สินทรัพยอ่ื์น  461,981  414,469 

สินทรัพย์รวม  3,936,054  3,845,005 
 

 
 

 
 

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  2,641,896  2,290,064 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  115,323  114,084 
- หน้ีสินอ่ืน  296,967  342,909 

หนีสิ้นรวม  3,054,186  2,747,057 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั
ยกเวน้ในปี 2562 มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม จ านวน 523 ลา้นบาท ท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 6  

 
25 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 116,458  171,818  -  - 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 36,281  52,991  16,748  25,109 
ค่าสาธารณูปโภค 5,719  10,889  4,323  7,358 
ค่าเช่า 3,173  8,699  2,676  7,694 
ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 2,622  5,336  1,681  2,616 
ค่าบริการอ่ืน 1,887  4,184  1,086  2,881 
ค่าซ่อมบ ารุง 1,736  1,558  443  574 
ค่าตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -  3,426  -  3,127 
อ่ืน ๆ 20,527  25,620  7,878  8,106 
รวม 188,403  284,521  34,835  57,465 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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26 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 36,431  55,117  36,431  55,117 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ (780)  6,093  (780)  6,093 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 501  1,101  501  1,101 
ผลประโยชน์อ่ืน 7,497  23,803  7,497  23,803 
 43,649  86,114  43,649  86,114 
พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 78,372  101,287  51,566  58,028 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 4,302  2,847  2,331  1,097 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,938  1,707  1,938  1,707 
ผลประโยชน์อ่ืน  20,970  30,899  14,060  19,578 
 105,582  136,740  69,895  80,410 
รวม 149,231  222,854  113,544  166,524 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานและบริษทัจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
ทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  149,231  222,854  113,544  166,524 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  55,739  55,724  9,771  2,260 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  36,281  52,991  16,748  25,109 
ค่าสาธารณูปโภค  12,362  16,137  4,323  6,276 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  10,872  18,141  209  896 
อ่ืน ๆ  64,084  106,536  20,655  32,980 
รวมค่ำใช้จ่ำย  328,569  472,383  165,250  234,045 

 
28 ภำษีเงินได้  
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  89  48,816  -  - 
  89  48,816  -  - 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (3,303)  (1,057)  (17,334)  1,001 
รวมภำษีเงินได้  (3,214)  47,759  (17,334)  1,001 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

งบกำรเงินรวม 
2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
(รายได)้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
(รายได)้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

(พันบาท) 
การตีราคาท่ีดิน  -  -  -  41,376  (8,275)  33,101 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนกังานท่ี
ก าหนดไว ้ 5,249  (1,050)  4,199 

 

(5,739)  1,148  (4,591) 
รวม 5,249  (1,050)  4,199  35,637  (7,127)  28,510 

 
 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563  2562 

ก่อน 
ภาษเีงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
(รายได)้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
(รายได)้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนกังานท่ี
ก าหนดไว ้ 2,852 

 

(570) 

 

2,282 

 

(6,211) 

 

1,242 

 

(4,969) 
รวม 2,852  (570)  2,282  (6,211)  1,242  (4,969) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (328,608)    197,352 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (65,722)  20  39,470 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี 
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

 
 

 
641 

  
 

 
(26,935) 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี   (283)    (17,207) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืน ๆ   22,679    24,097 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (1,763) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 

  
39,471 

   
30,097 

รวม 1  (3,214)  24  47,759 

  

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (90,695)    14,722 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (18,139)  20  2,944 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี   (1,108)    (5,777) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืน ๆ   1,913    3,834 
รวม 19  (17,334)  7  1,001 
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 งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 25,859  20,737  (117,748)  (114,879) 
การหกักลบรายการของภาษี (2,425)  (795)  2,425  795 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
   สุทธ ิ

 
23,434 

  
19,942 

  
(115,323) 

  
(114,084) 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 32,369  15,628  -  (23) 
การหกักลบรายการของภาษี - ข (23)  -  23 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีสุทธิ 32,369  15,605  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 

  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

จ าหน่าย 
 

ณ วันที่  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / 

รายไดใ้น   
 ณ วันที ่ 

1 มกรำคม 2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 บริษทัยอ่ย 
(หมายเหตุ 6) 

 31 ธันวำคม 
2562  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,052  1,359  1,148  -  (71)  5,488  663  (1,050)  5,101 
ยอดขาดทุนยกไป 1,028  5,900  -  4,000  (3,175)  7,753  5,096  -  12,849 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 8,242  (5,681)  -  -  -  2,561  -  -  2,561 
เงินมดัจ า 600  544  -  -  (969)  175  49  -  224 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 8,169  1,771  -  -  (5,808)  4,132  (164)  -  3,968 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ค่าเส่ือมราคา -  -  -  -  -  -  27  -  27 
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ -  -  -  -  -  -  151  -  151 
การดอ้ยค่าจากเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

103  
 

-  
 

-  
 

-  -  
 

103 
 

-  -  103 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 525  -  -  -  -  525  350  -  875 
หน้ีสงสัยจะสูญ -  159  -  -  (159)  -  -  -  - 
รวม 21,719  4,052  1,148  4,000  (10,182)  20,737  6,172  (1,050)  25,859 
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 งบกำรเงินรวม 
 

  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

จ าหน่าย 
 

ณ วันที่  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / 

รายไดใ้น   
 ณ วันที ่ 

1 มกรำคม 2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 บริษทัยอ่ย 
(หมายเหตุ 6) 

 31 ธันวำคม 
2562  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2563 

 (พันบาท) 

                  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์                  
   - การตีราคาท่ีดิน (92,644)  -  (8,275)  -  -  (100,919)  -  -  (100,919) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - คา่เส่ือมราคา (10,939)  (2,923)  -  -  -  (13,862)  (2,935)  -  (16,797) 
ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ าหน่าย -  (56)  -  -  -  (56)  24  -  (32) 
สัญญาเช่าการเงิน (26)  (16)  -  -  -  (42)  (42)  -  - 
รวม (103,609)  (2,995)  (8,275)  -  -  (114,879)  (2,869)  -  (117,748) 

                  
สุทธิ (81,890)  1,057  (7,127)  4,000  (10,182)  (94,142)  3,303  (1,050)  (91,889) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น  ณ วันที ่  บนัทึกเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที ่

1 มกรำคม 2561 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 31 ธันวำคม 
2561 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ -  -  -  -  -  189  -  189 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ -  -  -  -  -  27  -  27 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,493  951  1,242  -  4,686  311  (570)  4,427 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 8,242  (5,682)  -  -  2,560  -  -  2,560 
ลกูหน้ีการคา้ -  -  -  -  -  1,054  -  1,054 
การดอ้ยค่าเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ 
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
104 

  
- 

  
- 

  
- 

  
104 

 
12,287  -  12,391 

ผลขาดทุนทางภาษ ี -  3,753  -  4,000  7,753  3,093  -  10,846 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 525  -  -  -  525  350  -  875 
รวม 11,364  (978)  1,242  4,000  15,628  17,311  (570)  32,369 

                
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
สัญญาเช่าการเงิน -  (23)  -  -  (23)  23  -  - 
รวม -  (23)  -  -  (23)  23  -  - 

                
สุทธิ 11,364  (1,001)  1,242  4,000  15,605  17,334  (570)  32,369 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

 142 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีจ านวน 574.23 ลา้นบาท (2562: 392.54 ล้านบาท) ซ่ึงยงัไม่
ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2568 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการ
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว  
 

29 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้
การอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจกัรเท่าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และไดรั้บอนุญาตส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 
(ก) ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนด

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเทา่ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
(ข) อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
(ค) ส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย วันที่อนุมัติ กิจกรรม 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 26 ตุลาคม 2558 โรงแรมในภูเก็ต 200 หอ้ง 
บริษทั เชียงใหม่ นิมมาน 1 จ ากดั 24 ตุลาคม 2560 โรงแรมในเชียงใหม่ 202 ห้อง 
บริษทั เชียงใหม่ นิมมาน 2 จ ากดั 20 ธนัวาคม 2561 โรงแรมในเชียงใหม่ 150 ห้อง 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากดั 13 กนัยายน 2562 โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 199 หอ้ง 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั 12 มิถุนายน 2563 โรงแรมในเชียงใหม่ 150 ห้อง 
บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั 5 กุมภาพนัธ์ 2563 โรงแรมในภูเก็ต 230 หอ้ง 
บริษทั บทิูค กมลา 2 จ ากดั 5 กุมภาพนัธ์ 2563 โรงแรมในภูเก็ต 200 หอ้ง 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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30 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี   
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
   ของบริษทั  (ขั้นพื้นฐำน) (167,363)  (71,595) 

 
(73,361)  13,722 

        

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 507,000  340,000  507,000  340,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน -  24,707  -  24,707 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
(ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 507,000 

 
364,707 

 
507,000  364,707 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) (0.33)  (0.20)  (0.14)  0.04 

 
31 เงินปันผล 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 55.77 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนมกราคม 2563 
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32 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
(ก) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
(ก.1) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบัน

การเงิน ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ก.2) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ี มีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    

 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 
(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้  

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่
ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารต้องพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงด้านเครดิตของ
ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนิน
ธุรกิจอยู ่ 
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ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้
แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น 

 
ลูกหน้ีการคา้
แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  86  (1) 
เกินก าหนดช าระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  3,698  (365) 
   3 - 6 เดือน -  -  13,515  (527) 
   6 - 12 เดือน -  -  13,759  (1,379) 
มากกวา่ 12 เดือน -  -  40,561  (2,995) 
รวม -  -  71,619  (5,267) 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ี   
      คาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
- 

    
(5,267) 

  

สุทธิ -    66,352   
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้
แก่บุคคล
หรือ 

กิจการอ่ืน  

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ีการคา้
แก่บุคคล
หรือ 

กิจการอ่ืน  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,130  -  55  - 
เกินก าหนดช าระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 896  -  55  - 
   3 - 6 เดือน 289  -  -  - 
   6 - 12 เดือน 3,971  (418)  -  - 
รวม 10,286  (418)  110  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ี   
      คาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
(418) 

    
- 

  

สุทธิ 9,868    110   

 
 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัรา
เหล่าน้ีคูณกับสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บ
ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ี
คาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   -  - 
เพิ่มขึ้น  418  5,267 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  418  5,267 

 
(ข.1.2)  เงินใหกู้ย้มื และดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษัทติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตด้วยการติดตามการจัดอันดับเครดิต
ภายนอกท่ีมีการเผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่
และเพื่อประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน โดยไม่ไดถู้กสะทอ้น
ในอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่หรือไม่ เพื่อประกอบในการพิจารณา  

 
ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ีในอีก 12 เดือนและตลอดอายนุั้นอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 
อตัราร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระ ประมาณการจากผลขาดทุนจะ
อา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริง 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินให้กูย้ืม และดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงบ่งช้ีว่าสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
ตอ้งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า หรือค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซ่ึงในกรณีน้ี จะตอ้งระบุดว้ยว่าสินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตหรือไม่ 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน 
เครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือน

ขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นตลอด
อาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นตลอด
อาย ุ- ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของส ารองผลขาดทุน  -  -  44,019  44,019 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  44,019  44,019 

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

 
-  

 
670  

 
673 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของส ารองผลขาดทุน  2  -  10,859  10,861 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  5  -  5,877  5,882 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 10  -  17,406  17,416 
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(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษัทก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ 
ตามสญัญา 

 

 งบกำรเงินรวม  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกวา่  1-5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสิ้นทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม       
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 119,082  119,082  -  -  119,082 

เจา้หน้ีการคา้ 5,462  5,462  -  -  5,462 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 58,690  58,690  -  -  58,690 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,862,458  56,038  1,278,416  528,004  1,862,458 
เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 417,689  -  417,689  -  417,689 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 33,178  -  33,178  -  33,178 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 117,405  -  117,405  -  117,405 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 125,261  9,694  25,483  90,084  125,261 
 2,739,225  248,966  1,872,171  618,088  2,739,225 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกวา่  1-5 ปี  

มากกวา่  
5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม       
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40,740 

 
40,740 

 
- 

 
- 

 
40,740 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 239,446  45,000  194,446  -  239,446 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

 
4,542 

 
824 

  
3,718 

 
- 

  
4,542 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,822  6,280  18,542  -  24,822 
 309,550  92,844  216,706  -  309,550 

 

  
งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 5 
ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากธนาคาร 0.20 - 0.38  491,891  -  -  491,891 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.03  -  53,703  -  53,703 

รวม   491,891  53,703  -  545,594 
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งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 5 
ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 6.75 - 6.87  14,527  -  -  14,527 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 5.50  196,042  860,045  724,517  1,780,604 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.75 - 5.03  -  395,762  -  395,762 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.48 - 9.52  3,736  7,721  1,476  12,933 
รวม   214,305  1,263,528  725,993  2,203,826 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 5 
ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากธนาคาร 0.20 - 0.38  241,490  -  -  241,490 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 5.03  -  322,372  -  322,372 

รวม   241,490  322,372  -  563,862 

          
หนีสิ้นทางการเงิน          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.03  -  158,185  -  158,185 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.55 - 9.52  1,354  4,827  1,476  7,657 
รวม   1,354  163,012  1,476  165,842 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ
ออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
 
ณ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนในแง่ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศดงัตอ่ไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  

2563  2562 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,394  1,339 
รวมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 14,394  1,339 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงอตัรา
ดอกเบ้ียสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินโดยการพิจารณาเงินกูจ่้ายและเงินกูรั้บดงักล่าวรวม
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ตลาด อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบ้ียของ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
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ณ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินถูกจัดประเภทตามอัตราดอกเบ้ีย และ
ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระหรือถูกประเมินราคาใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั รวม 

 (พันบาท) 

2563       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - 118,565 118,565 - 3,197 3,197 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 53,703 53,703 - 456,322 456,322 

รวม - 172,268 172,268 - 459,519 459,519 

       
หนีสิ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 119,082 119,082 - 40,740 40,740 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน - 1,862,458 1,862,458 - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - - 239,446 239,446 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน - 417,689 417,689 - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 125,261 - 125,261 24,822 - 24,822 

รวม 125,261 2,399,229 2,524,490 24,822 280,186 305,008 

       
2562       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - 491,891 491,891 - 241,490 241,490 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 53,703 53,703 - 322,372 322,372 

รวม - 545,594 545,594 - 563,862 563,862 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 
 

 155 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 
อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั รวม 
อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 
อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั รวม 
 (พันบาท) 
หนีสิ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 14,527 14,527 - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน - 1,780,604 1,780,604 - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - - 158,185 158,185 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน - 395,762 395,762 - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,933 - 12,933 7,657 - 7,657 

รวม 12,933 2,190,893 2,203,826 7,657 158,185 165,842 
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33 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้ส าหรับ        
ท่ีดิน 377,865  67,500  377,865  67,500 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 593,949  242,134  -  - 
รวม 971,814  309,634  377,865  67,500 

 
ภาระผูกพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 500  500  -  - 

 
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจังหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  
75 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินมัดจ าท่ีดินจ านวน 7.5 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน  
67.5 ลา้นบาท จะช าระในปี 2564 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 344.85 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 310.37 
ลา้นบาท จะช าระในปี 2564  
 
ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ่ายเงินมดัจ าเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาทและเล่ือนก าหนดการโอนซ้ือ
ท่ีดิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเล่ือนสัญญาเป็นจ านวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน จนกระทัง่รับโอน
ท่ีดินและช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 
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ก) สัญญาเช่าที่ดิน 
 
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผู ้ให้เช่าช่วงท่ีดินและได้ช าระ         
เงินประกันตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับโอนสิทธ์ิและหน้าท่ี 
ตามสญัญาเช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยินยอมในการโอน 
สิทธิการเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ
บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค      
พระโขนง ทรี จ ากดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด 
และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 
และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 15 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 
ลา้นบาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท บูทิค พระโขนง วัน จ ากัด และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด ได้ท าบันทึก
ขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือครบก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่ 
ท่ีบริษทัย่อยได้ให้เช่าหรือให้บริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบก าหนดสามปีนับแต่วนัเร่ิมท า
สัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษทัย่อยไดเ้ลิกให้เช่าหรือเลิกให้บริการกบับุคคลภายนอกบนท่ีดินดงักล่าว แลว้แต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาทส าหรับบริษทั บูทิค 
พระโขนง วนั จ ากดั และ 0.17 ลา้นบาทส าหรับบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติม
รายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือบริษทัย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนั 
ครบก าหนดสามปีนับแต่วันเร่ิมท าสัญญากับผู ้ให้ เช่า หรือเม่ือบริษัทย่อยได้เลิกให้ เช่าหรือให้บริการกับ
บุคคลภายนอกบนท่ีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้ นก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือน 
เป็นจ านวนเงิน 0.08 ลา้นบาท  
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ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บทิูค พระโขนง ทรี 
จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูใ้ห้เช่าในการก าหนดวิธีการค านวณค่าเช่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดิน โดยก าหนด
อตัราค่าเช่าพื้นฐานบวกอตัราเงินเฟ้อท่ีตกลงร่วมกนัเป็นรายปี 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท บูติค  
พระโขนง วนั จ ากัด และ บริษัท บูติค พระโขนง ทู จ ากัด แล้วตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 6 ดังนั้น ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัเหลือสัญญาเช่าท่ีดินของบริษทั บูติค พระโขนง ทรี จ ากดั เท่านั้น 

 
ข) สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทั บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท โอ๊ควู ้ด แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของบริษทัย่อย 
สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี 
โดยขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละ 
ของยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกับ Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษัทดังกล่าว 
ให้สิท ธ์ิแก่บริษัทย่อยในการใช้ ช่ือและตรายี่ห้อ “Oakwood” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี  นับจากวันท่ี เร่ิม 
ด าเนินโครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสอง
ฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 

 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยท าสัญญาบริหารจดัการกับ บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ี
บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่ออายุได ้
อีกคร้ังละ 10 ปี โดยขึ้นอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละของ
รายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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บริษัท บูทิค กมลา 1 จ ากัด 
 
ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงรับหน้าท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถ 
ต่ออายุได้อีกคร้ังละ 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสัญญาจะตกลงกัน บริษทัย่อยต้องจ่ายค่าบริหารจัดการซ่ึงค านวณจาก 
ร้อยละของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด  
 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึ้ นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากดั เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญาหลกั 
 
บริษทั บูทิค มิดเทียร์ 2 จ ากัด  
 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึ้ นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญาหลกั 
 

34 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู้ บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้้และด าเนินการเพื่อให้ 
การสนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูกู้ย้มื และเงินกูย้มืคงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  
 

 
ผู้ให้กำรสนับสนุน 

 
ผู้กู้ยืม 

 ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบริษัท 

 
2563  2562 

     (พันบาท) 
- บริษทั และ บริษทั บทิูค กรุ๊ป                    

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

  
 
 

การร่วมคา้ 

  
 
 

631,163 

  
 
 

522,072 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
321,873 

  
324,323 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส 
จ ากดั 

บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั  บริษทัยอ่ย  188,474  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 

        
รวมหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,309,870  1,049,930 
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สัญญาจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

โครงการ Hyatt 
 
BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกันและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
ท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 
นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายขึ้นอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงั 
การซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
 

โครงการ พระโขนง 
 
บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั และ BT PKN Holdings Limited (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากสัญญาจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ตามสัญญาซ้ือขาย  
 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บทิูค พีเคเอ็น จ ากดัและ BT PKN Holdings Limited ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อค ้ าประกันหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในสัญญา เป็นจ านวน 47.85 ลา้นบาท โดยการค ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 
 
นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายขึ้นอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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35 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการ
ไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยบนัทึกลดท่ีหน้ีสินตามสัญญาเช่า
โดยตรง การถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวตอ้งปรับปรุงผลกระทบกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่
ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ ซ่ึงขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาว่าจะเลือกถือปฏิบติัตามทางเลือกดังกล่าว
หรือไม่ 
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