
 

    

 

 

 

 

 

 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล)       

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

ตามลาํดับ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

12 พฤษภาคม 2564 



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152,717       119,060       51,308         3,227           

ลูกหนีการคา้ 4, 5 6,548           9,868           69,576         66,462         

ลูกหนีอืน 4 98,709         119,182       6,865           3,621           

สินคา้คงเหลือ 1,134           1,127           -               -               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 18,311         16,103         9,563           8,857           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 277,419       265,340       137,312       82,167         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 10 34,527         34,497         3,000           3,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -               -               377,287       372,392       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 141,502       149,703       -               -               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 53,703         53,703         457,834       456,322       

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 19,922         19,359         99,087         94,369         

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8, 10 334,121       333,464       -               -               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9, 10 3,020,975    2,971,083    2,915           3,171           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 25,786         28,119         22,022         24,012         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,276           5,469           1,018           1,074           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,807         23,434         34,501         32,369         

เงินมดัจาํทีดิน 14 46,985         41,985         46,985         41,985         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,845           9,898           873              869              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,718,449    3,670,714    1,045,522    1,029,563    

รวมสินทรัพย์ 3,995,868    3,936,054    1,182,834    1,111,730    

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

3



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 106,657       119,082       38,405         40,740         

เจา้หนีการคา้ 3,018           5,462           -               -               

เจา้หนีคา่ก่อสร้าง 87,734         58,689         -               -               

เจา้หนีอืน 145,898       115,215       40,238         35,071         

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 10 -               -               63,400         45,000         

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 10 -               -               1,392           824              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 41,657         56,038         -               -               

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า ทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 9,147           9,694           5,667           6,279           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 218              15                -               -               

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,690           7,821           6,251           5,831           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 403,019       372,016       155,353       133,745       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,861,902    1,806,420    -               -               

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 10 -               -               194,446       194,446       

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 10 483,699       417,689       63,010         -               

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 18,945         33,178         -               -               

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 10 -               -               4,742           3,718           

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 121,927       117,405       -               -               

หนีสินตามสญัญาเช่า 10 113,451       115,567       17,400         18,542         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,048         26,520         23,983         23,146         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 117,589       115,323       -               -               

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 7 26,956         24,101         -               -               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 16,987         25,966         -               -               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,788,504    2,682,169    303,581       239,852       

รวมหนีสิน 3,191,523    3,054,185    458,934       373,597       

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 294,620       294,620       294,620       294,620       

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 226,237       226,237       -               -               

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ขาดทุนสะสม (674,538)      (632,356)      (72,455)        (58,222)        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 477,822       477,822               (11,544)         (11,544)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 751,318       793,500       723,900       738,133       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 53,027         88,369         -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 804,345       881,869       723,900       738,133       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,995,868    3,936,054    1,182,834    1,111,730    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 21,769         57,633         -               -               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 5,563           5,241           20,395         35,926         

ดอกเบียรับ 4 595              658              5,712           5,595           

รายไดอื้น 2,549           1,092           1,291           170              

รวมรายได้ 30,476         64,624         27,398         41,691         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 11,611         29,163         -               -               

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 4 1,759           1,917           26,458         44,550         

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 15,911         12,860         2,389           2,626           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,825           6,554           1                  117              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,863         66,612         8,984           10,813         

รวมค่าใช้จ่าย 79,969         117,106       37,832         58,106         

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (49,493)        (52,482)        (10,434)        (16,415)        

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (17,244)        (26,399)        (2,788)          (2,164)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 (2,624)          -               (3,143)          (1,398)          

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7 (11,056)        (2,812)          -               -               

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (80,417)        (81,693)        (16,365)        (19,977)        

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12 96                (1,262)          (2,132)          (2,373)          

ขาดทุนสําหรับงวด (80,513)        (80,431)        (14,233)        (17,604)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -               -               -               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (80,513)        (80,431)        (14,233)        (17,604)        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

6



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (42,182)        (46,912)        (14,233)        (17,604)        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,331)        (33,519)        -               -               

ขาดทุนสําหรับงวด (80,513)        (80,431)        (14,233)        (17,604)        

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (42,182)        (46,912)        (14,233)        (17,604)        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,331)        (33,519)        -               -               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (80,513)        (80,431)        (14,233)        (17,604)        

ขาดทุนต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐาน (0.08)            (0.09)            (0.03)            (0.03)            

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน

จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลียนแปลง 6 -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  42,465           42,465             

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

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

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน

จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ทีกาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 507,000         294,620       226,237           6,279            (632,356)      (9,258)                   370,506          116,574                  477,822             (86,102)              793,500          88,369           881,869           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

      ไม่เปลียนแปลง 6 -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  2,989             2,989              

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  2,989             2,989              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -              -                   -                (42,182)        -                        -                  -                         -                    -                     (42,182)           (38,331)          (80,513)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -                   -                (42,182)        -                        -                  -                         -                    -                     (42,182)           (38,331)          (80,513)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 507,000         294,620       226,237           6,279            (674,538)      (9,258)                   370,506          116,574                  477,822             (86,102)              751,318          53,027           804,345           

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ทอีอกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ทกีาํหนดไว้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 507,000             294,620               6,279               (58,222)                  (11,544)                   738,133             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                       -                  (14,233)                  -                          (14,233)              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                  (14,233)                  -                          (14,233)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 507,000             294,620               6,279               (72,455)                  (11,544)                   723,900             

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (80,513)         (80,431)       (14,233)      (17,604)          

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 96                 (1,262)         (2,132)        (2,373)            

ตน้ทุนทางการเงิน 17,244           26,399         2,788         2,164             

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 15,911           12,860         2,389         2,626             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,087             1,861           837            1,471             

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,624             -              3,143         1,398             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,530             -              1,530         -                 

กาํไรจากอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขึน (1,073)           -              (1,073)        -                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 11,056           2,812           -             -                 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (6)                  (10)              -             -                 

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

(32,639)         (38,429)       (12,463)      (17,913)          

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 696               3,767           (4,572)        (11,386)          

ลูกหนีอืน 21,546           (37,290)       (2,171)        (4,906)            

สินคา้คงเหลือ (7)                  (41)              -             -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,379)           (3,247)         (141)           55                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 53                 (14,874)       (4)               -                 

เจา้หนีการคา้ (2,444)           (2,445)         -             -                 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง -                -              -             (254)               

เจา้หนีอืน 2,549             2,935           5,192         2,731             

หนีสินหมุนเวียนอืน 869               1,284           420            216                

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (558)              -              -             -                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (8,979)           6,082           -             -                 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (20,293)         (82,258)       (13,739)      (31,457)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (829)              (1,113)         (565)           (762)               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (21,122)         (83,371)       (14,304)      (32,219)          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -              (4,920)        (7,356)            

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 6                   12               -             -                 

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,803)           (10,699)       -             -                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,086)         (38,387)       (87)             (118)               

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                (96)              -             -                 

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํทีดิน (5,000)           (34,485)       (5,000)        (34,485)          

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัเพมิขึน (30)                -              -             -                 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                -              (2,204)        (43,198)          

รับดอกเบีย 32                 5                 1                5                    

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,881)         (83,650)       (12,210)      (85,152)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (12,425)         61,926         (2,335)        46,599           

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (4,528)           (3,300)         (2,113)        (2,330)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 44,415           27,042         -             -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (150)              (98,390)       -             -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                -              18,400        -                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                -              -             (60,478)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการอืน 64,480           22,569         61,480        -                 

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลียนแปลง 14,933           11,413         -             -                 

จ่ายดอกเบีย (12,065)         (20,071)       (837)           (29,609)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 94,660           (54,581)       74,595        (101,588)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 33,657           (221,602)     48,081        (218,959)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 119,060         492,396       3,227 241,520

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 152,717         270,794       51,308        22,561           

118,190         236,297       48,308        19,561           

รายการทีไม่ใช่เงินสด

แปลงลูกหนีอืนเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                -              -             104,199          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 ลูกหนีการคา้ 

6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

7 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

8 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

12 ภาษีเงินได ้

13  เครืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

15 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป  

 

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

เกียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการทีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

และใหบ้ริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชนั โฮลดิงส์ จาํกดั ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศ

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

มอริเชียส (สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 16) ผูถื้อหุน้ใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกูลทกัราล         

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกับขอ้มูลทีได้เคยนาํเสนอรายงานไป

แลว้  ดงันันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นครังแรกซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงยงัไม่มีผล

บงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ ทงันี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน  
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(ข)     การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบัญชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคัญทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเนือง  
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 126 ลา้นบาท

และ 18 ล้านบาท ตามลาํดบั และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทั

และบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 81 ลา้น

บาท และ 14 ล้านบาท ตามลาํดบั การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบและอาจจะได้รับผลกระทบอย่าง

ต่อเนืองต่อไปอีกในอนาคตเนืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากมาตรการของ

รัฐบาลเพือควบคุมการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 

 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเชือมนัว่า จากการทีสถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโน้มในทางทีดีขึน 

ตลอดจนการผอ่นปรนมาตรการเพือควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมี

ผลการดาํเนินงานและมีสภาพคล่องทีดีขึน โดยกลุ่มบริษทัใช้นโยบายและวิธีการเพือจดัการความเสียงดา้นสภาพ

คล่อง ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ดาํเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซึงเป็นไปตาม

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และการขอวงเงินสินเชือเพมิเติมจากสถาบนัการเงิน 

 

การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจและจ่ายชาํระหนีเมือถึง

กาํหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษทั ตาม

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนือง ซึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชือเพียงพอสําหรับการ

ดาํเนินธุรกิจตามทีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันนั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม

รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินใหม่ ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั

และบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตงัแต่วนัที 4 เมษายน 2563 ผูบ้ริหารได้ตดัสินใจทีจะหยุดให้บริการโรงแรมทีพทัยา และทีจังหวดัภูเก็ตเป็นการ

ชวัคราว เพือจะจาํกดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงสอดคลอ้ง

กบัการประกาศของส่วนงานราชการหลายจงัหวดัทีทยอยมีคาํสังให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบ

กิจการเป็นการชัวคราวซึงเริมในเดือนมีนาคม 2563 ผูบ้ริหารมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ดังกล่าวเพือลดผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 16 

พฤษภาคม 2563 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจเปิดโรงแรมทีพทัยา โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกันเพือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค เช่น การใหมี้ระยะห่างทางสังคม สาํหรับโรงแรมอืน ๆ ของกลุ่มบริษทัยงัเปิดดาํเนินงานตามปกติ 

 

ตงัแต่วนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจทีจะหยุดให้บริการโรงแรมทีพทัยา เป็นการชวัคราว เพือจะจาํกดั

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงสอดคลอ้งกบัการประกาศของ

ส่วนงานราชการหลายจงัหวดัทีทยอยมีคาํสังให้ปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการเป็นการชวัคราว  

อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 1 เมษายน 2564 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจเปิดโรงแรมทีพทัยา โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั 

เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดยเริมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่าง 

ปี  2564 จากความไม่แน่นอนข องสถานการณ์ ในปี  2563 ก ลุ่มบริษัท จึงจัดทํางบการเงินสําหรับ ปีสินสุด 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือง

การไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การเปลียนแปลงสัญญา และภาษีเงินไดร้อ

การตดับัญชี เนืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวสินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษัท 

ได้พิจารณาแล้วว่าเรืองดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 2564 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงดาํเนินอยู่ภายหลงัจากทีแนวปฏิบตัิดงักล่าวไดสิ้นสุดการมีผลบงัคับใช้ โดย 

มีการตรวจพบผู้ติดเชือเป็นจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนืองและมีการแพร่ระบาดไปทัวประเทศไทย เพือเป็นการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพือเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด

โดยสนับสนุ นให้ประช าช นรักษาระยะห่ างทางสั งคม หลีกเลียงการรวมตัวกัน  และจํากัดการเดินทาง  

ในขณะเดียวกัน จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริมนําไปใช้ได้แล้วและ

กาํลงัแจกจ่ายไปทวัโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะนียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการ

แพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะสินสุดลงเมือใด  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เนืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลียนแปลงไดทุ้กเมือ ณ ขณะนีจึงไม่สามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดทียงัคงดาํเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ทีอาจมีต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัท ทงันี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและดําเนินการเพือลดผลกระทบให้ 

มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้

 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 
 

ความสัมพันธ์ทีมีกับบริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 7 สําหรับ

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนไม่ไดมี้การเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี    
 

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 14,832 30,685 

ดอกเบียรับ - - 5,711 5,591 

ดอกเบียจ่าย - - 1,592 1,575 

ค่าใชจ้่ายอืน - - 24 - 
     

การร่วมค้า     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4,626 4,491 4,626 4,491 

ดอกเบียรับ 563 653 -  - 

คา่ใชจ้่ายอืน 4 - -  - 
     

กรรมการ     

ค่าเบียประชุม 1,025 950 1,025 950 

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

     

     

     

     

     

     

     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ     

ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน 8,170 17,798 8,170 17,798 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 490 835 490 835 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 8,660 18,633 8,660 18,633 
     

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกยีวข้องกนั     

ตน้ทุนการให้บริการ - 12 -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

 

ลูกหนกีารค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 76,191 71,619 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั - - - - 

รวม - - 76,191 71,619 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - (6,725) (5,267) 

สุทธิ - - 69,466 66,352 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของ

ลูกหนีการคา้สาํหรบั     

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม -  - 1,458 1,128 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนอีนื งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  4,803 2,513 

รวม - - 4,803 2,513 
 

 
 อัตราดอกเบยี   งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 2563  2564  2563  เพมิขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว            

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

รวม     53,703  -  -  53,703 

            

ดอกเบียค้างรับ            

การร่วมคา้     19,359  563  -  19,922 

รวม     19,359  563  -  19,922 

 

 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 2563  2564  2563  เพิมขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว            

บริษทัยอ่ย MLR-1 

ถึง 1.5 

 MLR-1 

ถึง 1.5 

 

500,341  2,204  -  502,545 

รวม     500,341  2,204 -  502,545 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

    

(44,019)  (692)  -  (44,711) 

สุทธ ิ     456,322  (692)  -  457,834 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 2563  2564  2563  เพิมขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ดอกเบียค้างรับ            

บริษทัยอ่ย     111,785  5,710  -  117,495 

รวม     111,785  5,710  -  117,495 

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

    

(17,416)  (992)  -  (18,408) 

สุทธิ     94,369  4,718  -  99,087 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของเงิน

ให้กูย้ืมสาํหรับ     

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม -  - 1,684 270 
 

 

เจ้าหนอีนื  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  2,181  244 

การร่วมคา้ - 132  -  - 

กรรมการ 1,443 1,340  1,044  1,340 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 13 2  -  - 

รวม 1,456  1,474  3,225  1,584 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

เงนิกู้ยืมระยะสัน 2563  2564  2563  เพมิขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงนิกู้ยืมระยะสัน            

บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  45,000  18,400  -  63,400 

รวม     45,000  18,400  -  63,400 

            

ดอกเบียค้างจ่าย            

บริษทัยอ่ย     824  568  -  1,392 

รวม     824  568  -  1,392 

            
 

 อัตราดอกเบีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

 2563  2564  2563  เพมิขนึ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว            

บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  194,446  -  -  194,446 

รวม     194,446  -  -  194,446 

            

ดอกเบียค้างจ่าย            

บริษทัยอ่ย     3,718  1,024  -  4,742 

รวม     3,718  1,024  -  4,742 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

22 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

เงินตน้และดอกเบียทีเกียวขอ้งมีกาํหนดชาํระคนืภายใน 30 วนันบัจากวนัทีทวงถาม  

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย มีเงือนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้มือทวงถาม เงินกูย้ืม

ระยะยาวจากบริษทัยอ่ยถูกจัดประเภทเป็นหนีสินระยะยาว เนืองจากทงั 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกชาํระคืนเงินกูภ้ายใน

สิบสองเดือนนบัจากวนัสินงวด ตามสัญญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 

สําหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินต้นและดอกเบียจะจ่ายชาํระคืนทงัหมดหรือบางส่วนเมือ

จาํหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเงือนไขตามทีระบุในสัญญา  

 

สัญญาบริหารจัดการ 

 

บริษัทได้ทําสัญญาบริหารจัดการกับบริษัททีเกียวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยแ์ละ

ใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีกาํหนดวนัสินสุดของ

สัญญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นสัญญา 

 

การสนบัสนุนทางการเงินและการคาํประกนั (หมายเหตุขอ้ 10 และ 15) 

 

5 ลูกหนกีารค้า 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

หมายเหต ุ

31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   4 - - 76,191 71,619 

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  9,590 10,286 110 110 

รวม  9,590 10,286 76,301 71,729 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน 

 

(3,042) (418) 

 

(6,725) (5,267) 

สุทธิ  6,548 9,868 69,576 66,462 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน  

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ -  -  334  86 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  5,767  3,698 

3 - 6 เดือน -  -  7,178  13,515 

6 - 12 เดือน -  -  14,080  13,759 

มากกวา่ 12 เดือน -  -  48,832  40,561 

 -  -  76,191  71,619 

        

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ        

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 4,908  5,130  55  55 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 376  896  55  55 

3 - 6 เดือน 122  289  -  - 

6 - 12 เดือน 2,226  3,971  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,958  -  -  - 

 9,590  10,286  110  110 

รวม 9,590  10,286  76,301  71,729 

หัก ค่ าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน (3,042)  (418)  (6,725)  (5,267) 

สุทธิ 6,548  9,868  69,576  66,462 

 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 

-   เพิมขนึ 2,624  - 1,458 1,128 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตงัแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 372,392 359,157 

ซือเงินลงทุน 4,895 7,357 

ณ วันที 31 มีนาคม  377,287 366,514 
 

รายละเอียดการซือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งันี 

 

ปี 2564 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิงส์ วัน จาํกัด  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีการควบคุมไดช้าํระค่าหุ้นเพิมเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท  

16-2 โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ทีออกเมอืเดือนมิถุนายน 2562 โดยชาํระเพิมเติมหุ้นละ 0.77 บาท จาํนวน 3.88 ลา้นหุน้ เป็น

จาํนวนเงิน 2.99 ลา้นบาท โดยส่วนไดเ้สียในบริษทับูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ในงบการเงิน

รวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 
 

สรุปผลกระทบจากการเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ในงบ

การเงินรวมไดด้งันี 
 

 (ล้านบาท) 

เงินทีไดร้ับ 2.99 

หัก มูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2.99) 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บีสโปค ซินเนอร์จีส์ จาํกัด 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จีส์ จาํกดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิมจาํนวน 0.79 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดเ้ขา้

ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 0.79 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยชาํระค่าหุ้นหุ้นละ 6.20 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 4.89 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นร้อยละ 99.99 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 

   อพาร์ทเมน้ทส์ จาํกดั 

ให้บริการทีพกัโรงแรมและ

อพาร์ทเมน้ท ์

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

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

               

- โครงการโรงแรมไฮแอท โครงการวิลล่า วัน และวิลล่า ท ู            

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเก็ต จํากัด และ BT Phuket Ltd.            

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

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

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

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

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บทิูค ภูเกต็ แลนด์ จํากดั             

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

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

บริษทั บูทิค ภเูกต็ โฮลดิงส์ วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

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

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             

BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 65.00  65.00 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

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

BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรฐัเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

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

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

               

- โครงการพัทยา เบย์ รีสอร์ท               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค อีโค โฮลดงิส์ จํากัด             

บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จาํกดั กิจการโรงแรม ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค อโีค โฮลดิงส์ ทู จํากัด              

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

               

- โครงการบูทิค ป่าตอง สาย3               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค พเีอส3 โฮลดิงส์ จํากดั             

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

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท Boutique International Holdings Ltd.             

PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรฐัมอริเชียส 35.10 35.10 176 176 - - - - - - - - 

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

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเอส3 โฮลดิงส์ จํากดั             

บริษทั บูทิค พเีอส3 จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

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

 

               

- โครงการพระโขนง วัน และพระโขนง ท ู              

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย BT PKN Holding 3 Ltd.             

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

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

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

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทูิค พีเคเอ็น ทรี จํากดั             

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

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

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

               

- โครงการพระโขนง ทรี               

               

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

บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั โครงการศูนยก์ารคา้และ

สาํนกังานให้เช่า 

ไทย 38.28 38.28 63,250 63,250 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ท ูจาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส ทู จํากัด             

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

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

               

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

BT PKNS 1 Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 38.28 38.28 100 บาท 100 บาท - - - - - - - - 

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

               

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน วัน               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  

วนั จาํกดั 

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

               

บริษัทย่อยทางตรง               

Chiang Mai Holdings Mauritius 1 

Ltd 

ลงทุนในบริษทัอนื 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. ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 265,500 265,500 - - - - - - - - 

               

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทู               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู 

จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

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

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

               

- โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทรี               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทูิค นิมมาน โฮลดงิส์ วัน จํากดั             

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี              

   จาํกดั 

กิจการโรงแรม 

(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 67,550 67,550 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลดิงส์ วนั 

จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 

Chiang Mai Holdings Mauritius 2 

Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บทูิค นมิมาน โฮลดงิส์ วัน จํากดั             

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

               

- โครงการเรนฮลิล์               

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษัทบทิูค รีเทล โฮลดงิส์ จํากัด            

บริษทั บูทิค รีเทล พีเคเอน็ โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Kalarain Ltd.             

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

               

               

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการ แบงค็อก สุขมุวิท 16-2               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิงส์ วนั จํากัด             

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

     จาํกดั 

กิจการโรงแรม  

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 51.00 99,432 96,376 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

โฮลดิงส์ วนั จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 51.00 51.00 101,445 98,456 52,326 52,326 - - 52,326 52,326 - - 

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิงส์ วัน จํากัด             

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2

โฮลดิงส์ จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 51.00 51.00 100,432 97,434 - - - - - - - - 

               

- โครงการ กมลา               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 49.96 49.96 105,889 105,889 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค กมลา 2 จาํกดั กิจการโรงแรม  

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.            

Boutique Overseas Holdings 1 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรฐัเซเชลส์ 49.96 49.96 105,800 105,800 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 2 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 49.96 49.96 107,800 107,800 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 3 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 49.72 49.72 88,200 88,200 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 4 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรฐัเซเชลส์ 49.72 49.72 88,200 88,200 - - - - - - - - 

               

- โครงการ แบงค็อก สุขมุวิท 36               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 

จาํกดั 

กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 58.54 58.54 231,694 231,694 - - - - - - - - 

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36  

   โฮลดิงส์  จาํกดั 

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

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.            

Boutique Overseas Holdings 5 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอืน สาธารณรฐัเซเชลส์ 58.54 58.54 177,970 177,970 - - - - - - - - 

Boutique Overseas Holdings 6 

Limited 

ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐเซเชลส์ 58.54 58.54 178,390 178,390 - - - - - - - - 

               

- โครงการ แบงค็อก สุขมุวิท 5               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค แบงค็อก สุขมุวิท 5 โฮลดิงส์ จํากดั             

บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 

จาํกดั 

กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 100 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

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

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการ สมุย ละไม               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค สมยุ ละไม โฮลดิงส์ จํากัด            

บริษทั บูทิค  สมุย ละไม จาํกดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 100 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 200 200 200 200 - - 200 200 - - 

               

- โครงการ เจริญกรุง               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค เจริญกรุง โฮลดิง จํากัด             

บริษทั บูทิค  เจริญกรุง จาํกดั โครงการศูนยก์ารคา้ 

(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 100 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บูทิค เจริญกรุง โฮลดิง จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 200 200 200 200 - - 200 200 - - 

               

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

38 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ประเทศทีจด สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุด 

  ทะเบียนจดัตงัและ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพ               

               

บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บีสโปค ซินเนอร์จส์ี จํากัด            

บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอนื ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค แลบส์ จาํกดั เพาะปลูก วิจยั และพฒันา ไทย 99.99 99.99 3,800 100 - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค ฟาร์มา จาํกดั ผลิตยารักษาโรคและ

ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์

ไทย 99.99 99.99 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บีสโปค เวลเนส จาํกดั คลินิกการแพทย ์และ 

   ศูนยสุ์ขภาพ 

ไทย 99.99 99.99 100 100 - - - - - - - - 

               

บริษัทย่อยทางตรง               

บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จีส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืน ไทย 99.99 99.97 4,920 25 4,920 25 - - 4,920 25 - - 

               

- โครงการ Citadines               

               

บริษัทย่อยทางตรง               

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

รวม       381,664 376,769 (4,377) (4,377) 377,287 372,392 - - 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยทีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซือสาธารณะ



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 
 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 149,703 177,298 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (11,056) (2,812) 

สาํรองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 2,855 2,616 

ณ วันที 31 มีนาคม 141,502 177,102 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการซือและจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั ซึงส่วน

แบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เนืองจากบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีภาระคาํประกันเงินกู้

ภายใตเ้งือนไขตามสัญญาเงินกู ้ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

40 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

  31 มีนาคม  

2564 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

โครงการ Citadines     

เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั ใหบ้ริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 

 

26.01 

 

26.01 

  

45,000 

  

45,000 

  

22,950 

 

22,950 

 

1,778 

  

3,500 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 

 

26.01 

 

26.01 

  

20,000 

  

20,000 

  

10,200 

 

10,200 

 

- 

 

- 

บริษทั บูทิค เรียลตี จาํกดั  ให้บริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

 

26.01 

 

26.01 

  

85,000 

  

85,000 

  

43,348 

 

43,348 

 

66,417 

 

69,782 

บริษทั บทิูค แอสเซ็ท จาํกดั ใหบ้ริการทีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท์ (Citadines 23) 

 

26.01 

 

26.01 

  

88,000 

  

88,000 

  

44,880 

 

44,880 73,307 76,421 

รวม          121,378 121,378 141,502 149,703 
 

การร่วมคา้ทงัหมดจดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

กลุม่บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีดงันี 

 

   งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  

ทีดิน  

อาคารและ

อุปกรณ์  

สินทรัพย์

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

 

รวม 

   (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564   95,457  238,007  -  333,464 

เพมิขึน   -  1,295  2,676  3,971 

หัก ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย   (832)  (2,482)  -  (3,314) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564   94,625  236,819  2,676  334,121 

 

9  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

 การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 92  - 165 - 

อุปกรณ์ -  - 27 - 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 290  - 4,241 (2) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 59,641  (59) 39,239  (278) 

รวม 60,023  (59) 43,672 (280) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 87 - 330 - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง - - - (213) 

รวม 87 - 330 (213) 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารสํานกังาน อพาร์ทเมน้ท ์ยานพาหนะ ซอฟทแ์วร์ เครืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สํานักงานเป็นระยะเวลา 3 - 30 ปี โดยมี  ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณการใช้สินทรัพยต์ลอด 

อายสุัญญา 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เครืองตกแต่ง

ติดตงัและ 

อุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564  12,021 5,767 9,726 605 28,119 

หัก ค่าเสือมราคา  (997) (383) (935) (18) (2,333) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564  11,024 5,384 8,791 587 25,786 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เครืองตกแต่ง

ติดตงัและอุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564  12,021 2,361 9,630 24,012 

หัก ค่าเสือมราคา  (997) (154) (839) (1,990) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564  11,024 2,207 8,791 22,022 

 

10 หนสิีนทีมีภาระดอกเบีย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชี         

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  31,657  54,082  18,405  20,740 

ตวัสัญญาใชเ้งิน         

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  75,000  65,000  20,000  20,000 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน 

   จากสถาบนัการเงนิ 

 

106,657  119,082  38,405  40,740 

      
เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั         

- ส่วนทีไมมี่หลกัประกนั 4 -  -  63,400  45,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี         

- ส่วนทีมีหลกัประกนั  41,657  56,038  -  - 

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนด         

ชาํระภายในหนึงปี  9,147  9,694  5,667  6,279 

รวมหนีสินทีมีดอกเบยีระยะสัน  157,461  184,814  107,472  92,019 

         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ส่วนทีไม่หมุนเวยีน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,861,902  1,806,420  -  - 

- ส่วนทีมีหลกัประกนั         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรือ         

กิจการทีเกียวขอ้งกนั         

- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 4 -  -  194,446  194,446 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการอืน         

- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  483,699  417,689  63,010  - 

หนีสินตามสัญญาเช่า  113,451  115,567  17,400  18,542 

รวมหนีสินทีมีดอกเบยีไม่หมุนเวียน  2,459,052  2,339,676  274,856  212,988 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอืนของบริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งจ่ายจะถึงกาํหนดชาํระเตม็จาํนวนในกรณีดงัต่อไปนี 

 

ก)    เมือมีเงินสดส่วนเกินทีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 

 

ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินกาํไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนทีเกิดขึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยทีเกียวขอ้ง หรือ 

 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หนีของผูกู้ห้รือของบริษทัย่อยทีเกียวขอ้ง 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธันวาคม 

2563 

 (ร้อยละ) 

เงินเบิกเกินบญัชี 5.84 - 5.85  5.25 - 6.87  5.84 - 5.85  5.25 - 6.87 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 4.25  4.25 - 4.78  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 5.25  3.50 - 5.78  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอืน 4.25 - 8.50  4.25 - 6.00  8.50  - 

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

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลักประกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด 

ของหลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยด์งันี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั  34,527  34,497 3,000 3,000 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,853,289  2,800,157 - - 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 334,121  333,464 - - 

รวม  3,221,937  3,168,118 3,000 3,000 

 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด 

 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคาํประกนัโดยทีดินของบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง โดยเป็น

สินทรัพยค์าํประกนัลาํดบัรอง  

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 18.7 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 7.6 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษทั บทิูค กมลา 2 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 13.3 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค แบง็ค็อก สุขมุวิท 36 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามญัของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 38.28 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคาํประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึงถือโดยบริษัทที     

เกียวขอ้งกนัจาํนวน 10.2 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพือจดัหาเงินทุนสําหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตสั้ญญา

เงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การดํารง

สัดส่วนของผูถื้อหุ้น และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ธนาคาร  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซึ้งเป็นบริษัททีเกียวขอ้งกันตามทีระบุไว ้

ในสัญญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชือทียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทังสิน 31 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 9 ล้านบาท) และ 1,764 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1689 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

12  ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจทีสาํคญันีใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดทีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ

หน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัท 

โดยสรุปมีดงันี  

 

 ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการทีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์

 ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสาํนกังาน 

 ส่วนงาน 3  ใหบ้ริการบริหารจดัการและอืนๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูลที

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 
 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูเกยีวกับส่วนงานทีรายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที ส่วนงานที 1  ส่วนงานที 2  ส่วนงานที 3  รวม 

   31 มีนาคม  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 16,370 58,729 7,293 412 6,813 5,483 30,476 64,624 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,705 1,665 57 92 20,543 36,275 22,305 38,032 

รวมรายได้ 18,075 60,394 7,350 504 27,356 41,758 52,781 102,656 

         
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         

ณ เวลาใดเวลาหนึง 15,678 57,684 1,008 412 1,249 237 17,935 58,333 

ตลอดช่วงเวลาหนึง 692 1,045 6,285 - 5,564 5,246 12,541 6,291 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 16,370 58,729 7,293 412 6,813 5,483 30,476 64,624 

         
ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงนิได้ (53,414) (55,795) (5,997) (5,682) (21,006) (20,216) (80,417) (81,693) 

         
สินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน         

   ณ วนัที 31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 3,086,569 3,060,250 356,611 359,345 90,419 31,044 3,533,599 3,450,639 

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน         

   ณ วนัที 31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 2,280,955 2,215,640 370,867 360,694 124,482 65,562 2,776,304 2,641,896 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

49 

การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีรายงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม ส่วนงานทีรายงาน 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

รวมขาดทุนจากส่วนงานทีรายงาน (80,417) (81,693) 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน - - 

ขาดทุนรวมก่อนภาษเีงนิได้ (80,417) (81,693) 

 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์   

สินทรัพยร์วมตามส่วนงานทีรายงาน 3,533,599 3,450,639 

จาํนวนอืนทีไม่ไดปั้นส่วน   

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,807 23,434 

- สินทรัพยอื์น 436,462 461,981 

สินทรัพย์รวม 3,995,868 3,936,054 

   

หนสิีน   

หนีสินรวมตามส่วนงานทีรายงาน 2,776,304 2,641,896 

จาํนวนอืนทีไม่ไดปั้นส่วน   

- หนีสินภาษเีงินไดร้อตดับญัชี 117,589 115,323 

- หนีสินอนื 297,630 296,966 

หนสิีนรวม 3,191,523 3,054,185 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดที้สาํคญัหรือสินทรัพยใ์ดทีมาจากหรืออยู่ใน

ต่างประเทศ 
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ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ทีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564  

 

12 ภาษเีงนิได้  

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 น้อยกว่าจาํนวน

ภาษีเงินได้ทีคาํนวณโดยการใช้อตัราภาษีเงินไดคู้ณกับยอดกาํไรสําหรับงวดตามบัญชี เนืองจากความแตกต่าง

ระหวา่งค่าใชจ้่ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 

จาํนวนภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 น้อยกว่า

จาํนวนภาษีเงินไดที้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสาํหรับงวดตามบญัชี เนืองจากผลขาดทนุใน

งวดทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

13 เครืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหนี เจา้หนีและหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายตุิธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เงินให้ กู้ยืมและเงินกู้ยืมทีมีดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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เครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

อนุพันธ์-สัญญาซือขาย

เงิ น ต ร า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 

   ล่วงหนา้ 

การกําหนดราคาซือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซือขายสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดยอา้งอิงจาก

เส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์มีสินเชือคุณภาพดีในสกุลเงินทีเกียวขอ้ง 

 
 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 

ตารางด้านล่างแสดงการครบกาํหนดทีเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน จาํนวนเงินเป็น

จาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดค้ิดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหักกลบ 

 

 งบการเงินรวม  

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงินทีไม่ใช่อนุพันธ์           

เงินเบิกเกินบญัชีและ 

  เงินกูย้มืระยะสนัจาก   

  สถาบนัการเงิน 106,657  106,657  -  -  106,657 

เจา้หนีการคา้  3,018  3,018  -  -  3,018 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 87,734  87,734  -  -  87,734 

เจา้หนีอืน 145,898  145,898  -  -  145,898 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,903,559  41,657  1,176,058  685,844  1,903,559 

เงินกูย้มืจากกิจการอืน 483,699  -  483,699  -  483,699 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 18,945  -  18,945  -  18,945 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 121,927  -  121,927  -  121,927 

หนีสินตามสัญญาเช่า 122,598  9,147  113,451  -  122,598 

 2,994,035  394,111  1,914,080  685,844  2,994,035 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พนับาท) 

หนสิีนทางการเงินทีไม่ใช่อนุพันธ์           

เงินเบิกเกินบญัชีและ 

  เงินกูย้มืระยะสนัจาก   

  สถาบนัการเงิน 

 
 

38,405  

 
 

38,405  -  -  

 
 

38,405 

เจา้หนีอืน 40,238  40,238  -  -  40,238 

เงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 194,446  -  194,446  -  194,446 

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,742  -  4,742  -  4,742 

เงินกูย้มืจากกิจการอืน 63,010  -  63,010  -  63,010 

หนีสินตามสัญญาเช่า 23,067  5,667  17,400  -  23,067 

 363,908  84,310  279,598  -  363,908 
 

14 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกิจการทไีม่เกียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้     

ทีดิน 372,865 377,865 372,865 377,865 

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 661,385 593,949 - - 

รวม 1,034,250 971,814 372,865 377,865 

     
ภาระผูกพนัอืนๆ        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสันและ 

  สินทรัพยท์ีมีมลูค่าตาํ 

 

1,857 

  

2,215 

  

1,467 

  

1,780 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 500  500  - - 

รวม 2,357  2,715  1,467 1,780 
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ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเพือซือทีดินแปลงหนึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจาํนวนเงินทงัสิน  

75 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินมัดจาํทีดินจํานวน 7.5 ล้านบาท ส่วนทีเหลือจาํนวน  

67.5 ลา้นบาท จะชาํระในปี 2564 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัได้ทาํสัญญาเพือซือทีดินแปลงหนึงในสุขมุวิทซอย 5 เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 344.85 

ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํทีดินจาํนวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนทีเหลือจาํนวน 310.37 

ลา้นบาท จะชาํระในปี 2564  

 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษัทจ่ายเงินมดัจาํเพิมเติมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาทและเลือนกาํหนดการโอนซือ

ทีดิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเลือนสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน จนกระทงัรับโอน

ทีดินและชาํระส่วนทีเหลือจาํนวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 

 

ก) สัญญาเช่าทีดนิ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จาํกัด 

 

ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ทําบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าทีดินกับบริษัทผูใ้ห้เช่าช่วงทีดินและได้ชําระ         

เงินประกันตามสัญญาเช่าจาํนวน 7.7 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับโอนสิทธิและหน้าที 

ตามสัญญาเช่าทีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการให้เช่าช่วงแก่ผูใ้ห้เช่าช่วงเป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท 

เพือเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเชือ การโอนสิทธิการเช่าทีดินและความยินยอมในการโอน 

สิทธิการเช่าจากผูซึ้งเป็นเจา้ของทีดิน 

 

ในเดือนกันยายน 2559 ในบันทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าทีดินระหว่าง เจา้ของทีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ

บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จาํกดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั และบริษทั บูทิค      

พระโขนง ทรี จาํกดั ในฐานะผูร้ับโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริมตงัแต่ 15 กันยายน 2559 ถึงวนัที 14 กนัยายน 2562 (บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จาํกัด 

และบริษทั บทิูค พระโขนง ทู จาํกดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั ค่าเช่าทีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 

และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตังแต่วันที 15 กันยายน 2562 ถึงวนัที 14 กันยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 

ลา้นบาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัทีสินสุดสัญญาเช่า อาคารสิงปลูกสร้างบนทีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธิ

ใหแ้ก่เจา้ของทดีิน 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จาํกัด และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จาํกัด ได้ทําบันทึก

ขอ้ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนทีดินเพิมเติมรายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเริมชาํระเมือครบกําหนดหกเดือนนับตงัแต ่

ทีบริษทัย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนทีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบกาํหนดสามปีนับแต่วนัเริมทํา

สัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเมือบริษทัย่อยไดเ้ลิกให้เช่าหรือเลิกให้บริการกบับุคคลภายนอกบนทีดินดงักล่าว แลว้แต่ว่า

เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน ซึงค่าตอบแทนทีดินเพิมเติมรายเดือนเป็นจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาทสําหรับบริษทั บูทิค 

พระโขนง วนั จาํกดั และ 0.17 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บทิูค พระโขนง ทรี จาํกดั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนทีดินเพิมเติม

รายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเริมชาํระเมือบริษัทย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนทีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนั 

ครบกําหนดสามปีนับแต่วัน เริมทําสัญญากับผู ้ให้ เช่า หรือเมือบริษัทย่อยได้เลิกให้ เช่าหรือให้บริการกับ

บุคคลภายนอกบนทีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน ซึงค่าตอบแทนทีดินเพิมเติมรายเดือน 

เป็นจาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท  

 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จาํกดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั และบริษทั บทิูค พระโขนง ทรี 

จาํกดั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูใ้ห้เช่าในการกาํหนดวิธีการคาํนวณค่าเช่าทีระบุไวใ้นสัญญาเช่าทีดิน โดยกําหนด

อตัราค่าเช่าพนืฐานบวกอตัราเงินเฟ้อทีตกลงร่วมกนัเป็นรายปี 

 

อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทังหมดในบริษัท บูติค  

พระโขนง วนั จาํกดั และ บริษทั บูติค พระโขนง ทู จาํกดั ณ วนัที  มีนาคม  กลุ่มบริษทัเหลือสัญญาเช่าทีดิน

ของบริษทั บูตคิ พระโขนง ทรี จาํกดั เท่านนั 

 

บริษัท บูทิค เจริญกรุง จาํกัด 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บูทิค เจริญกรุง จาํกดั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่าทีดินกับบริษทัผูใ้ห้เช่าทีดิน 

โดยจ่ายค่าตอบแทนการเช่าแก่ผู ้ให้ เช่าเป็นจํานวนเงิน 1.35 ล้านบาท สัญญาเช่าทีดินมีระยะเวลา 30 ปี ตังแต ่

วนัที 1 เมษายน 2566 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2596 รวมเป็นเงินประมาณ 64.30 ลา้นบาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  

ณ วนัทีสินสุดสัญญาเช่า อาคารสิงปลูกสร้างบนทีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธิให้แก่ผูใ้ห้เช่า เวน้แต่ผูใ้ห้เช่าจะไดแ้จง้ต่อ 

ผู ้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 ปี ก่อนทีสัญญาจะสินสุดลง ว่าไม่ประสงค์รับกรรมสิทธิในอาคารและ 

สิงปลูกสร้าง 
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ข) สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

 

บริษัทย่อย 

 
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย

แลนด์) จาํกดั โดยบริษทัดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัย่อย สัญญา

ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดย

ขึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทงัสองฝ่าย บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด

รายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการตามทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาค่าลิขสิทธิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธิ

แก่บริษทัยอ่ยในการใชชื้อและตรายหีอ้ “Oakwood” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและ

มีสิทธิทีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยขนึอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทงัสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จาํกัด 

 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ซึงรับหน้าที

บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัทีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอ้ีก

ครังละ 10 ปี โดยขึนอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซึงคาํนวณจากร้อยละของรายได้

รวม และ/หรือตามทีระบไุวใ้นสัญญา 

 

บริษัท บูทิค กมลา 1  จาํกัด 

 

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

ซึงรับหน้าทีบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญามีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัทีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่อ

อายุไดอี้กครังละ 10 ปี โดยขึนอยู่กับสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซึงคาํนวณจากร้อยละ

ของรายไดร้วม และ/หรือตามทีระบุไวใ้นสัญญา 
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บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทังสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิมเติมกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกัด เพือใช้เครืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย ภายใต้

เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญาหลกั 

 

บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อยและอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีเริมดาํเนินโครงการและมีสิทธิทีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทังสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงานของโครงการ

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิมเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จาํกัด เพือใช้เครืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้

เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญาหลกั 

 

15 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 

ตามทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละดาํเนินการเพือให้การ

สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีทีดีทีสุดแก่ผูกู้ย้มื 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ ้ยืม และเงินกู้ยืมคงเหลือ 

แสดงไดด้งันี  

 

 

ผู้ให้การสนับสนุน 

 

ผู้กู้ยืม 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัท 

31 มีนาคม

2564 

 31 ธันวาคม

2563 

   (พนับาท) 

- บริษทั และ บริษทั บทิูค กรุ๊ป  

จาํกดั 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั และ 

บริษทั บูทิค เรียลตี จาํกดั 

 

 

 

การร่วมคา้ 632,754  631,163 

- บริษทั บทิูค ป่าตอง สาย3  

   โฮลดิงส์ จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 320,371  321,873 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จาํกดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 

จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 193,739  188,474 

-   บริษทั บูทิค แบงค็อก 

สุขมุวทิ 16-2 โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขมุวิท 

16-2 จาํกดั 

 

 

บริษทัยอ่ย 124,060  124,060 

-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั  

บริษทัยอ่ย 44,300  44,300 

-   บริษทั บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 

อพาร์ทเมน้ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 5,206  - 

รวมหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการให้การสนับสนุนทางการเงิน 1,320,430  1,309,870 
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สัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

โครงการ Hyatt 

 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึงรวมถึง

หนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเกียวกบับริษทัที

จาํหน่าย ในกรณีเช่นนีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซือและผูซื้อต้องส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ภายในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัทีปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 

นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 

สาํหรับการเรียกร้องใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

 

นอกจากนี ตามหนงัสือสญัญาซือขายหุน้ ผูข้ายและผูซื้อตกลงว่าราคาขายขึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซือทีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทงัสอบทานโดยผูซื้อ 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหนีดงักล่าวจากผูซื้อ 

 

โครงการ พระโขนง 

 

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

ลงทุนในบริษทัย่อย ซึงรวมถึงหนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ

การใหข้อ้มูลเกียวกบับริษทัทีจาํหน่าย ตามสัญญาซือขาย  

 

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

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงและมอบให้แก่ผูซื้อเพือคาํประกันหนีสินทีอาจเกิดขึนหากผูข้ายผิดเงือนไขทีระบุไว ้

ในสัญญา เป็นจาํนวน 47.85 ลา้นบาท โดยการคาํประกนัจะสินสุดในปี 2565 

 

นอกจากนี ตามหนงัสือสัญญาซือขายหุน้ ผูข้ายและผูซื้อตกลงว่าราคาขายขึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ

ซือทีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทงัสอบทานโดยผูซื้อ 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหนีดงักล่าวจากผูซื้อ 
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16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้นาํเสนอต่อที

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เกียวกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 267.1 ลา้นหุ้น 

หุน้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 267.1 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

(ก) หุ้นเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

BC-W1”) ซึงจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 101.4 ล้านหุ้น ในอตัราการ

จดัสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยราคาการใช้สิทธิ คือ 3.2 บาทต่อหุ้น 

และมีอายุ 2 ปี นับแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-W1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าทีบริหาร และ/หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการ

กาํหนดหลกัเกณฑเ์งือนไข และรายละเอียดในการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-W1 

 

(ข) หุ้นเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

BC-ESOP-W1”)  ซึงจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ไม่เกิน 15.0 

ล้านหุ้น โดยราคาการใช้สิทธิ คือ 2.0 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 3 ปี นับแต่วนัทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BC-

ESOP-W1 โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

และ/หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์เงือนไข และรายละเอียดในการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BC- ESOP-W1 

 

(ค) หุ้นเพิมทุนจากการเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทวัไป โดยจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 100.0 ลา้นหุ้น 

เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และจาํนวนไม่เกิน 50.7 ลา้นหุ้น เพือเสนอ

ขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยหุ้นเพิมทุนจากการเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปรวมกนัไม่เกิน 100.0 ลา้นหุน้ 

 

(ง) กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 เพอืขออนุมติัเรืองดงักล่าว ในวนัที 14 กรกฎาคม 2564 
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