
 

    

 

 
 
 
 
 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก  
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
11 สิงหาคม 2564 
 



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,417         119,060       331              3,227           

ลูกหนีการคา้ 3, 4 7,499           9,868           77,672         66,462         

ลูกหนีอืน 3 53,617         119,182       20,597         3,621           

สินคา้คงเหลือ 1,086           1,127           -               -               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 23,016         16,103         10,069         8,857           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 167,635       265,340       108,669       82,167         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 8 34,528         34,497         3,000           3,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -               -               280,489       372,392       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 7,268           -               -               -               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 132,346       149,703       -               -               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 53,703         53,703         484,688       456,322       

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 20,435         19,359         104,273       94,369         

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 6, 8 397,779       333,464       -               -               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 8 3,117,682    2,971,083    2,582           3,171           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 27,602         28,119         24,081         24,012         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,082           5,469           963              1,074           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,597         23,434         38,042         32,369         

เงินมดัจาํทีดิน 12 39,485         41,985         39,485         41,985         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,103           9,898           872              869              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,874,610    3,670,714    978,475       1,029,563    

รวมสินทรัพย์ 4,042,245    3,936,054    1,087,144    1,111,730    

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 112,496       119,082       42,611         40,740         

เจา้หนีการคา้ 2,677           5,462           -               -               

เจา้หนีคา่ก่อสร้าง 130,476       58,689         -               -               

เจา้หนีอืน 164,673       115,215       37,461         35,071         

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 8 -               -               71,100         45,000         

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 8 -               -               2,097           824              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 76,355         56,038         -               -               

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า ทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 8 8,247           9,694           6,465           6,279           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -               15                -               -               

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,514           7,821           6,961           5,831           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 504,438       372,016       166,695       133,745       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 1,857,621    1,806,420    -               -               

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 8 -               -               97,706         194,446       

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 8 485,133       417,689       64,444         -               

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 14,308         33,178         -               -               

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 8 -               -               5,777           3,718           

ดอกเบียคา้งจ่ายแก่กิจการอืน 125,583       117,405       -               -               

หนีสินตามสญัญาเช่า 8 183,409       115,567       18,766         18,542         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 28,136         26,520         24,821         23,146         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 117,842       115,323       -               -               

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 5 30,133         24,101         -               -               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 11,980         25,966         -               -               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,854,145    2,682,169    211,514       239,852       

รวมหนีสิน 3,358,583    3,054,185    378,209       373,597       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 (721,176)      (632,356)      (87,420)        (58,222)        

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 704,680       793,500       708,935       738,133       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (21,018)        88,369         -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 683,662       881,869       708,935       738,133       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,042,245    3,936,054    1,087,144    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 19,946         12,727         -               -               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 5,978           5,241           22,440         30,058         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 9,934           -               125              -               

ดอกเบียรับ 595              794              6,194           5,616           

รายไดอื้น 7,523           566              4,413           388              

รวมรายได้ 43,976         19,328         33,172         36,062         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 11,896         8,639           -               -               

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 1,759           1,916           28,738         22,735         

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 16,076         12,835         2,379           2,458           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,294           808              179              62                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,747         33,517         13,053         5,242           

รวมค่าใช้จ่าย 87,772         57,715         44,349         30,497         

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (43,796)        (38,387)        (11,177)        5,565           

ตน้ทุนทางการเงิน (34,160)        (25,134)        (3,873)          (2,118)          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 171              -               (3,456)          (2,367)          

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (732)             -               -               -               

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (12,389)        (13,241)        -               -               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (90,906)        (76,762)        (18,506)        1,080           

รายไดภ้าษีเงินได้ 10 (3,738)          (1,249)          (3,541)          (1,478)          

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (87,168)        (75,513)        (14,965)        2,558           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ -               1,081           -               1,081           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               (216)             -               (216)             

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั -               865              -               865              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (87,168)        (74,648)        (14,965)        3,423           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,638)        (32,619)        (14,965)        2,558           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (40,530)        (42,894)        -               -               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (87,168)        (75,513)        (14,965)        2,558           

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ -               865              -               865              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -               

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -               865              -               865              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,638)        (31,754)        (14,965)        3,423           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (40,530)        (42,894)        -               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (87,168)        (74,648)        (14,965)        3,423           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (0.09)            (0.06)            (0.03)            0.01             

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 41,715         70,360         -               -               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 3 11,541         10,482         42,835         65,984         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 9,934           -               125              -               

ดอกเบียรับ 3 1,190           1,452           11,906         11,211         

รายไดอื้น 10,072         1,658           5,704           558              

รวมรายได้ 74,452         83,952         60,570         77,753         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือใหเ้ช่า 23,507         37,802         -               -               

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 3 3,518           3,833           55,196         67,285         

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 31,987         25,695         4,768           5,084           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,119           7,362           180              179              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 105,610       100,129       22,037         16,055         

รวมค่าใช้จ่าย 167,741       174,821       82,181         88,603         

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (93,289)        (90,869)        (21,611)        (10,850)        

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (51,404)        (51,533)        (6,661)          (4,282)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 3 (2,453)          -               (6,599)          (3,765)          

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 5 (732)             -               -               -               

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 5 (23,445)        (16,053)        -               -               

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (171,323)      (158,455)      (34,871)        (18,897)        

รายไดภ้าษีเงินได้ 10 (3,642)          (2,511)          (5,673)          (3,851)          

ขาดทุนสําหรับงวด (167,681)      (155,944)      (29,198)        (15,046)        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ -               1,081           -               1,081           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               (216)             -               (216)             

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั -               865              -               865              

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (167,681)      (155,079)      (29,198)        (14,181)        

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (88,820)        (79,531)        (29,198)        (15,046)        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (78,861)        (76,413)        -               -               

ขาดทุนสําหรับงวด (167,681)      (155,944)      (29,198)        (15,046)        

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ -               865              -               865              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -               

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -               865              -               865              

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (88,820)        (78,666)        (29,198)        (14,181)        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (78,861)        (76,413)        -               -               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (167,681)      (155,079)      (29,198)        (14,181)        

ขาดทุนต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท)

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐาน (0.18)            (0.16)            (0.06)            (0.03)            

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 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 -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  62,747           62,747             

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  62,747           62,747             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                -              -                   -                -              865                        -                  -                         865                    -                     865                 -                 865                 

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

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 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 

   การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 5 -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  (33,515)          (33,515)           

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

      ไม่เปลียนแปลง 5 -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  2,989             2,989              

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -              -                   -                -              -                        -                  -                         -                    -                     -                  (30,526)          (30,526)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -              -                   -                (88,820)        -                        -                  -                         -                    -                     (88,820)           (78,861)          (167,681)         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -                   -                (88,820)        -                        -                  -                         -                    -                     (88,820)           (78,861)          (167,681)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 507,000         294,620       226,237           6,279            (721,176)      (9,258)                   370,506          116,574                  477,822             (86,102)              704,680          (21,018)          683,662           

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ทีกาํหนดไว้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                     -                       -                   -                         865                          865                     

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                       -                   (29,198)                  -                           (29,198)              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                   (29,198)                  -                           (29,198)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 507,000              294,620               6,279               (87,420)                  (11,544)                   708,935              

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (167,681)            (155,944)            (29,198)              (15,046)              

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (3,642)                (2,511)                (5,673)                (3,851)                

ตน้ทุนทางการเงิน 51,404               51,533               6,661                 4,282                 

ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 31,987               25,695               4,768                 5,084                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,174                 282                    1,675                 (611)                   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,453                 -                     6,599                 3,765                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 2,964                 -                     2,964                 -                     

กาํไรจากอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขึน (2,498)                -                     (2,498)                -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 732                    -                     -                     -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 23,445               16,053               -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (6)                       (8)                       -                     6                        

ดอกเบียรับ (1,190)                (1,452)                (11,906)              (11,211)              

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 2,345                 -                     58                      -                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํทีดิน 5,500                 -                     5,500                 -                     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,934)                -                     (125)                   -                     

(61,947)              (66,352)              (21,175)              (17,582)              

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (84)                     4,683                 (14,174)              (15,057)              

ลูกหนีอืน 25,729               (27,671)              (12,478)              (3,225)                

สินคา้คงเหลือ 41                      79                      -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (5,554)                (2,689)                (303)                   (111)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 795                    (9,507)                (3)                       -                     

เจา้หนีการคา้ (2,785)                3                        -                     -                     

เจา้หนีอืน 10,195               6,880                 2,415                 (6,244)                

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,710                 (1,252)                1,130                 (435)                   

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (558)                   (219)                   -                     -                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (13,986)              10,657               -                     -                     

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (46,444)              (85,388)              (44,588)              (42,654)              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,441)                (1,558)                (909)                   (1,178)                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (47,885)              (86,946)              (45,497)              (43,832)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,028                 -                     125                    -                     

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (4,920)                (7,357)                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6                        20                      -                     -                     

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน (4,717)                (92,943)              -                     -                     

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (97,634)              (84,854)              (88)                     (645)                   

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -                     (549)                   -                     -                     

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

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนัเพิมขึน (31)                     -                     -                     -                     

รับชาํระคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     17,805               -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                     -                     (47,809)              (51,520)              

รับดอกเบีย 57                      215                    5                        31                      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (98,291)              (212,596)            (39,882)              (93,976)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (6,586)                94,451               1,871                 38,861               

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (8,280)                (6,410)                (4,346)                (4,453)                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 72,745               66,368               -                     -                     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                     (99,140)              -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     26,100               22,500               

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     -                     (60,479)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอืน 64,480               22,569               61,480               -                     

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลียนแปลง 13,254               31,695               -                     -                     

จ่ายดอกเบีย (25,917)              (39,177)              (2,622)                (30,143)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 109,696             14,586               82,483               (89,484)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (36,480)              (284,956)            (2,896)                (227,292)            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปีของบริษทัยอ่ยทีเลิกกิจการ (163)                   -                     -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 82,417               207,440             331                    14,228               

47,889               172,943             (2,669)                11,228               

รายการทีไม่ใช่เงินสด

แปลงลูกหนีอืนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                     -                     -                     104,199             

แปลงเจา้หนีอืนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     96,740               

หกักลบตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีเลิกกิจการกบั

   เงินกูย้มืระยะยาว -                     -                     96,740               -                     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

15 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ภาษีเงินได ้
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้น งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 337 ลา้นบาท
และ 58 ลา้นบาท ตามล าดบั และผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจ านวน 168 
ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ตามล าดบั การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบและอาจจะไดรั้บผลกระทบ
อย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากมาตรกา ร
ของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ถึงแมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า
สถานการณ์ของ COVID-19 จะมีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้ นจากการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 ตลอดจน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาล กลุ่มบริษทัใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง โดยลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ด าเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง 
ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั การขอขยายระยะเวลาการช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
และการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ 
ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ 

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

2 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563 
ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจหยุดใหบ้ริการบางโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงเป็นการชัว่คราว โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
โรงแรมท่ีภูเก็ตยงัคงปิดให้บริการอยู่ ในขณะท่ีโรงแรมท่ียงัคงเปิดให้บริการอยู่ ได้มีการติดตามอย่างใกลชิ้ดและ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่าง 
ปี  2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ือง
การไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงสัญญา และภาษีเงินไดร้อ
การตดับัญชี เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษัท 
ได้พิจารณาแล้วว่าเร่ืองดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยู่ภายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช้ โดย 
มีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด
โดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสั งคม หลีกเล่ียงการรวมตัวกัน  และจ ากัดการเดินทาง  
ในขณะเดียวกัน จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใช้ได้แลว้และ
ก าลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการ
แพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบให ้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ส าหรับความสัมพันธ์กับผูบ้ริหารส าคัญและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญั 

 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  31,294  55,502 
ดอกเบ้ียรับ -  -  11,900  11,180 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  -  40  - 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,333  2,731 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  24  47 
        
บริษัทร่วม        
รายไดค้่าบริหารจดัการ 250  -  250  - 
        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค้่าบริหารจดัการ 9,251  8,982  9,251  8,982 
ดอกเบ้ียรับ 1,132  1,237  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  -  -  - 
        
กรรมกำร        

ค่าเบ้ียประชุม 2,050  1,603  2,050  1,603 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 3,450  3,450  3,450  3,450 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 980  31,009  980  31,009 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,572  1,669  16,572  1,669 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 17,552  32,678  17,552  32,678 
        

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ตน้ทนุการใหบ้ริการ -  19  -  - 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  84,936  71,619 
บริษทัร่วม 711  -  692  - 
รวม 711  -  85,628  71,619 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (8,231)  (5,267) 
สุทธ ิ 711  -  77,397  66,352 

        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  14,673  2,513 

รวม -  -  14,673  2,513 
 

 

 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

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

ดอกเบี้ยค้างรับ            
การร่วมคา้     19,359  1,133  (57)  20,435 
รวม     19,359  1,133  (57)  20,435 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย MLR-1 

ถึง 1.5 
 MLR-1  

ถึง 1.5 
 

500,341  47,809  (17,805)  530,345 
รวม     500,341  47,809  (17,805)  530,345 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

    

(44,019)  (1,638)  -  (45,657) 
สุทธ ิ     456,322  46,171  (17,805)  484,688 
            

ดอกเบี้ยค้างรับ            
บริษทัยอ่ย     111,785  11,901  -  123,686 
รวม     111,785  11,901  -  123,686 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

    

(17,416)  (1,997)  -  (19,413) 
สุทธ ิ     94,369  9,904  -  104,273 

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  2,964  2,640 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  -  1,638  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  1,997  1,125 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  225  244 
บริษทัร่วม 102  -  102  - 
การร่วมคา้ -  132  -  - 
กรรมการ 1,340  1,340  1,340  1,340 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  2  -  - 
รวม 1,445  1,474  1,667  1,584 

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน            
บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  45,000  26,100  -  71,100 
รวม     45,000  26,100  -  71,100 

            

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม 
   ระยะส้ัน 

           

บริษทัยอ่ย     824  1,273  -  2,097 
รวม     824  1,273  -  2,097 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงนิกู้ยืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  194,446  -  (96,740)  97,706 
รวม     194,446  -  (96,740)  97,706 
            

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม  
   ระยะยาว 

           

บริษทัยอ่ย     3,718  2,059  -  5,777 
รวม     3,718  2,059  -  5,777 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษทัยอ่ยถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายใน
สิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด ตามสัญญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 

ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
จ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 

สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

บริษัทได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยแ์ละ
ใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุดของ
สัญญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกัน (หมายเหตุขอ้ 8 และ 13) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  

หมายเหต ุ
30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3 711  -  85,628  71,619 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  9,659  10,286  275  110 
รวม  10,370  10,286  85,903  71,729 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดขึ้น 
 

(2,871)  (418)  
 

(8,231)  (5,267) 
สุทธ ิ  7,499  9,868  77,672  66,462 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  -  364  86 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 708  -  9,610  3,698 
3 - 6 เดือน -  -  5,564  13,515 
6 - 12 เดือน -  -  15,877  13,759 
มากกวา่ 12 เดือน -  -  54,213  40,561 

 711  -  85,628  71,619 
        
        
        



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,824  5,130  165  55 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 777  896  110  55 
3 - 6 เดือน 2  289  -  - 
6 - 12 เดือน 271  3,971  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 3,785  -  -  - 

 9,659  10,286  275  110 
รวม 10,370  10,286  85,903  71,729 
หัก  ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น (2,871)  (418)  (8,231)  (5,267) 
สุทธ ิ 7,499  9,868  77,672  66,462 

 
 
 
 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
-   เพิม่ขึ้น 2,453  -  2,964  2,640 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

   (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง      
เงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั   -  4,895 
เลิกกิจการของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั   -  (96,798) 
      
บริษัทร่วม      
จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั  
   จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

  
8,000  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (732)  - 
      
การร่วมค้า      
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (23,445)  - 
ส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้   6,032  - 
ส ารองดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้   57  - 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด 
จ ากดั ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัหรือบริษทัมีภาระค ้า
ประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งัน้ี 
 
ปี 2564 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีการควบคุมได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 
16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ท่ีออกเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 โดยช าระเพิ่มเติมหุ้นละ 0.77 บาท จ านวน 3.88 ลา้นหุน้ เป็น
จ านวนเงิน 2.99 ลา้นบาท โดยส่วนไดเ้สียในบริษทับูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงิน
รวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 
 
สรุปผลกระทบจากการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบ
การเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บ 2.99 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2.99) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย - 

 
บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จีส์้ จ ากัด 
 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มจ านวน 0.79 ลา้นหุ้น โดยบริษทัไดเ้ขา้
ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 0.79 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยช าระค่าหุ้นหุ้นละ 6.20 บาท เป็น
จ านวนเงิน 4.89 ลา้นบาท ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นร้อยละ 99.99 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์  จ ากัด 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์  จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ด าเนินการใน 
การจดทะเบียน เลิกบริษัท เส ร็จส้ินแล้ว ณ  วัน ท่ี เลิกกิจการ ส่วนของส่วนได้ เสี ย ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
มีจ านวน 33.51 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 2.29 ลา้นบาทใน 
งบก าไรขาดทุนรวม และ 0.05 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากัด 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นอ่ืน จ านวน 3.40 ลา้นหุ้น หุ้นละ 5 บาท ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัย่อยน้ี รวมถึง
บริษัท บีสโปค แลปส์ จ ากัด บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากัด และบริษัท บีสโปค เวลเนส จ ากัด ซ่ึงถือโดยบริษัท 
บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์  จ ากัด ส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัทดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือ 32.00 ท าให ้
กลุ่มบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจากบริษัทย่อยเป็นบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 
บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลง มีจ านวน 15.15 ลา้นบาท มูลค่า
ยุติธรรมของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจการควบคุม มีจ านวน 8.00  
ลา้นบาท ได้ถือเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนเป็น
จ านวน 9.93 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวม และ 0.13 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 

6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  

ท่ีดิน  
อาคารและ
อุปกรณ์  

สินทรัพย์
ระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

 

รวม 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   78,215  255,249  -  333,464 
เพิ่มขึ้น   66,682  3,506  1,171  71,359 
หัก ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย   (2,072)  (4,972)  -  (7,044) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564   142,825  253,783  1,171  397,779 

 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีดินเพิ่มขึ้นส าหรับโครงการเจริญกรุงและวดัมูลค่าส าหรับ
โครงการพระโขนงท่ีรับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 66.7 ลา้นบาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 92  -  190  - 
อุปกรณ์ -  -  43  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 545  (405)  5,322  (6) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 173,589  (7,416)  111,882  (641) 

รวม 174,226  (7,821)  117,437  (647) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 87  -  597  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -  -  -  (213) 

รวม 87  -  597  (213) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารส านกังาน อพาร์ทเมน้ท ์ยานพาหนะ ซอฟทแ์วร์ เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านักงานเป็นระยะเวลา 3 - 30 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณการใช้สินทรัพยต์ลอด 
อายสุัญญา 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ 
อุปกรณ์
ส านกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  12,021  5,767  9,726  605  28,119 
เพิ่มขึ้น  4,049  -  -  -  4,049 
หัก คา่เส่ือมราคา  (1,991)  (763)  (1,776)  (36)  (4,566) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  14,079  5,004  7,950  569  27,602 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  12,021  2,361  9,630  24,012 
เพิ่มขึ้น  4,049  -  -  4,049 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (1,991)  (307)  (1,682)  (3,980) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564  14,079  2,054  7,948  24,081 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  37,496  54,082  22,611  20,740 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  75,000  65,000  20,000  20,000 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

 
112,496  119,082  42,611  40,740 

         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -  71,100  45,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  76,355  56,038  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด         
ช าระภายในหน่ึงปี  8,247  9,694  6,465  6,279 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  197,098  184,814  120,176  92,019 

         

         

         

         

         

         

         

         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,857,621  1,806,420  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -  97,706  194,446 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  485,133  417,689  64,444  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  183,409  115,567  18,766  18,542 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน  2,526,163  2,339,676  180,916  212,988 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนของบริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 
ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 
 
ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 
ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละ) 
เงินเบิกเกินบญัชี 5.84 - 5.85  5.25 - 6.87  5.84 - 5.85  5.25 - 6.87 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.00 - 4.25  4.25 - 4.78  4.25  4.25 - 4.78 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 5.25  3.50 - 5.78  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.25 - 8.50  4.25 - 6.00  8.50  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.47 - 9.52  5.48 - 9.52  5.55 - 9.52  5.48 - 9.52 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด 
ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

 
30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั  34,528  34,497  3,000  3,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,955,428  2,800,157  -  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  397,779  333,464  -  - 
รวม  3,387,735  3,168,118  3,000  3,000 

 
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยเป็น
สินทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัรอง  
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18.7 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 7.6 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 13.3 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค แบง็คอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 38.28 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 
บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 10.2 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกู้กบัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับต้นทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตส้ัญญา
เงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน การด ารง
สัดส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว ้
ในสัญญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 40 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 9 ล้านบาท) และ 1,710 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,689 ล้านบาท) ตามล าดบั 

 

9  ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัท 
โดยสรุปมีดงัน้ี  
 
• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน 
• ส่วนงาน 3  ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 

 

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

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้
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ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานที่รายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 

   30 มิถนุายน  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31,929  72,440  15,338  434  27,185  11,078  74,452  83,952 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,465  2,957  -  183  43,234  66,683  46,699  69,823 
รวมรำยได้ 35,394  75,397  15,338  617  70,419  77,761  121,151  153,775 

                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 30,351  70,205  2,946  382  15,678  566  48,975  71,153 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,578  2,235  12,392  52  11,507  10,512  25,477  12,799 
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 31,929  72,440  15,338  434  27,185  11,078  74,452  83,952 

                
ขำดทุนตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ (125,739)  (127,762)  (13,908)  (12,022)  (31,676)  (18,671)  (171,323)  (158,455) 

                
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธนัวาคม 3,181,286  3,060,250  416,454  359,345  27,740  31,044  3,625,480  3,450,639 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธนัวาคม 2,327,512  2,215,640  439,087  360,694  132,285  65,562  2,898,884  2,641,896 
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การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
สินทรัพยร์วมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,625,480  3,450,639 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 29,597  23,434 
- สินทรัพยอ่ื์น 387,168  461,981 

สินทรัพย์รวม 4,042,245  3,936,054 

    
หนีสิ้น    
หน้ีสินรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 2,898,884  2,641,896 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 117,842  115,323 
- หน้ีสินอ่ืน 341,857  296,966 

หนีสิ้นรวม 3,358,583  3,054,185 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 
กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั
ยกเวน้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 
9.93 ลา้นบาท ท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 (2563: ไม่มี) 
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10 ภำษเีงินได้  
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 น้อยกว่าจ านวน
ภาษีเงินได้ท่ีค านวณโดยการใช้อตัราภาษีเงินได้คูณกับยอดก าไรส าหรับงวดตามบัญชี เน่ืองจากความแตกต่าง
ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 น้อยกว่าจ านวน
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรส าหรับงวดตามบญัชี เน่ืองจากผลขาดทุนในงวดท่ี
ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายยกเว้น
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ข) เงินให้ กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
เคร่ืองมอืทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
อนุพันธ์-สัญญาซ้ือขาย
เงิน ต ร าต่ า งป ระ เท ศ 
   ล่วงหนา้ 

การก าหนดราคาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมลูค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิงจาก
เส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

ตารางด้านล่างแสดงการครบก าหนดท่ีเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน จ านวนเงินเป็น
จ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหักกลบ 
 

 งบกำรเงินรวม  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
  สถาบนัการเงิน 112,496  112,496  -  -  112,496 
เจา้หน้ีการคา้  2,677  2,677  -  -  2,677 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 130,476  130,476  -  -  130,476 
เจา้หน้ีอ่ืน 164,673  164,673  -  -  164,673 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,933,976  76,355  1,050,083  807,538  1,933,976 
เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 485,133  -  485,133  -  485,133 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 14,308  -  14,308  -  14,308 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 125,583  -  125,583  -  125,583 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 191,656  8,247  18,772  164,637  191,656 
 3,160,978  494,924  1,693,879  972,175  3,160,978 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
  สถาบนัการเงิน 42,611  

 
 

42,611  

 
 

-  

 
 

-  42,611 
เจา้หน้ีอ่ืน 37,461  37,461  -  -  37,461 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,806  71,100  97,706  -  168,806 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,874  2,097  5,777  -  7,874 
เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 64,444  -  64,444  -  64,444 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25,231  6,465  18,766  -  25,231 
 346,427  159,734  186,693  -  346,427 
 

12 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน 305,365  377,865  305,365  377,865 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 606,285  593,949  -  - 
รวม 911,650  971,814  305,365  377,865 
        

ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้นและ 
  สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

 
1,448 

  
2,215 

  
1,184 

  
1,780 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 500  500  -  - 
รวม 1,948  2,715  1,184  1,780 
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ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
75 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้จ่ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 7.5 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน
2564 บริษทัไดมี้การยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดินดังกล่าวและได้รับเงินมดัจ าคืนจ านวน 2 ลา้นบาท บริษทัรับรู้ขาดทุน 
จากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวนเงิน 5.5 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
344.85 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน
310.37 ลา้นบาท จะช าระภายในเดือนมกราคม 2564 
 
ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ่ายเงินมดัจ าเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาทและเล่ือนก าหนดการโอนซ้ือ
ท่ีดิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเล่ือนสัญญาเป็นจ านวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน จนกระทัง่รับโอน
ท่ีดินและช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 

 
ก) สัญญาเช่าที่ดิน 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด 
 
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและได้ช าระ         
เงินประกันตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับโอนสิทธ์ิและหน้าท่ี 
ตามสัญญาเช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบันการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยินยอมในการโอน 
สิทธิการเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
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ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ
บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค      
พระโขนง ทรี จ ากดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด 
และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 
และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 15 กันยายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 
ล้านบาท และมีสิทธิต่อสัญญาได้อีก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด ได้ท าบันทึก
ขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือครบก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่ 
ท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบก าหนดสามปีนับแต่วนัเร่ิมท า
สัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษทัย่อยไดเ้ลิกให้เช่าหรือเลิกให้บริการกบับุคคลภายนอกบนท่ีดินดงักล่าว แลว้แต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาทส าหรับบริษทั บูทิค 
พระโขนง วนั จ ากดั และ 0.17 ลา้นบาทส าหรับบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติม
รายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือบริษทัย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนั 
ครบก าหนดสามปีนับแต่วันเร่ิมท าสัญญากับผู ้ให้ เช่า หรือเม่ือบริษัทย่อยได้เลิกให้ เช่าหรือให้บริการกับ
บุคคลภายนอกบนท่ีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้ นก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือน 
เป็นจ านวนเงิน 0.08 ลา้นบาท  
 
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี 
จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูใ้ห้เช่าในการก าหนดวิธีการค านวณค่าเช่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดิน โดยก าหนด
อตัราค่าเช่าพื้นฐานบวกอตัราเงินเฟ้อท่ีตกลงร่วมกนัเป็นรายปี 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท บูติค  
พระโขนง วนั จ ากดั และ บริษทั บูติค พระโขนง ทู จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัเหลือสัญญาเช่าท่ีดิน
ของบริษทั บูติค พระโขนง ทรี จ ากดั เทา่นั้น 
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บริษัท บูทิค เจริญกรุง จ ากัด 
 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บูทิค เจริญกรุง จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกบัผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน โดยผูใ้ห้
เช่าจะส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าและอนุญาตให้ผูเ้ช่าสามารถเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีภายในทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเป็นจ านวนเงินงวดละ 1.35 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 และ 1 เมษายน 2566 สัญญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2566 ถึง 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2596 รวมเป็นเงินประมาณ 64.30 ลา้นบาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า
อาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่า เวน้แต่ผูใ้ห้เช่าจะไดแ้จง้ต่อผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนท่ีสัญญาจะส้ินสุดลง วา่ไม่ประสงครั์บกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 
ข) สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัย่อย สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย
ขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด
รายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธ์ิ
แก่บริษทัยอ่ยในการใชช่ื้อและตรายีห่อ้ “Oakwood” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและ
มีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 

 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ี
บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอี้ก
คร้ังละ 10 ปี โดยขึ้นอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละของรายได้
รวม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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บริษัท บูทิค กมลา 1  จ ากัด 
 
ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอ็มเอช แอนด ์อาร์ แมน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงรับหน้าท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญามีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่อ
อายุไดอี้กคร้ังละ 10 ปี โดยขึ้นอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละ
ของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด  
 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ท าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึ้ นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญาหลกั 
 
บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จ ากัด  
 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัได้ท าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยขึ้ นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญาหลกั 
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13 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืมคงเหลือ 
แสดงไดด้งัน้ี  
 

 
ผู้ให้กำรสนับสนุน 

 
ผู้กู้ยืม 

 ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบริษัท 

 30 มิถุนำยน
2564 

 31 ธันวำคม
2563 

     (พันบาท) 
- บริษทั และ บริษทั บูทิค กรุ๊ป  

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

  
 
 

การร่วมคา้  631,797  631,163 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย  322,085  321,873 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 
จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย  193,740  188,474 

-   บริษทั บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวทิ 16-2 โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 

16-2 จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย  124,060  124,060 
-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ 

จ ากดั 
บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั   

บริษทัยอ่ย  44,300  44,300 
-   บริษทั บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 

อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 
   

บริษทัยอ่ย  8,926  - 
รวมหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,324,908  1,309,870 
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สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
โครงการ Hyatt 
 
BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ี
จ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนังสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 
นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายขึ้นอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
 
โครงการ พระโขนง 
 
บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั และ BT PKN Holdings Limited (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากสัญญาจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ตามสัญญาซ้ือขาย  
 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดัและ BT PKN Holdings Limited ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อค ้ าประกันหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในสัญญา เป็นจ านวน 47.85 ลา้นบาท โดยการค ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 
 
นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายขึ้นอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฏาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 267.1 ลา้นหุ้น หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 267.1 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
(ก) หุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

BC-W1”) ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 101.4 ล้านหุ้น ในอตัราการ
จดัสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยราคาการใช้สิทธิ คือ 3.2 บาทต่อหุ้น 
และมีอายุ 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 โดยคณะกรรมการบริษทัได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการ
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และรายละเอียดในการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 
 

(ข) หุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BC-ESOP-W1”)  ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ไม่เกิน 15.0 
ล้านหุ้น โดยราคาการใช้สิทธิ คือ 2.0 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-
ESOP-W1 โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดในการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BC- ESOP-W1 
 

(ค) หุ้นเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 100.0 ลา้นหุ้น 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และจ านวนไม่เกิน 50.7 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยหุน้เพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปรวมกนัไม่เกิน 100.0 ลา้นหุน้ 
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