
 

    

 

 

 

 

 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

15 พฤศจิกายน 2564 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,438           119,060         1,673             3,227             

ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 6,047             9,868             80,625           66,462           

ลูกหน้ีอ่ืน 3 67,102           119,182         28,392           3,621             

สินคา้คงเหลือ 1,043             1,127             -                 -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,504           16,103           10,639           8,857             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 183,134         265,340         121,329         82,167           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 34,559           34,497           3,000             3,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                 -                 283,469         372,392         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 6,791             -                 -                 -                 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 128,510         149,703         -                 -                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 53,703           53,703           485,218         456,322         

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 18,860           19,359           109,516         94,369           

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 6, 8 395,205         333,464         -                 -                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 8 3,125,845      2,971,083      2,256             3,171             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 25,358           28,119           22,097           24,012           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,024             5,469             1,045             1,074             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,608           23,434           41,375           32,369           

เงินมดัจาํท่ีดิน 13 39,485           41,985           39,485           41,985           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,506             9,898             872                869                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,876,454      3,670,714      988,333         1,029,563      

รวมสินทรัพย์ 4,059,588      3,936,054      1,109,662      1,111,730      

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 125,719         119,082         42,699           40,740           

เจา้หน้ีการคา้ 2,523             5,462             -                 -                 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 42,421           58,689           -                 -                 

เจา้หน้ีอ่ืน 160,311         115,215         33,833           35,071           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 8 -                 -                 78,700           45,000           

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                 -                 2,923             824                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 114,371         56,038           -                 -                 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 8 7,457             9,694             6,200             6,279             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                 15                   -                 -                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,575             7,821             7,074             5,831             

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 462,377         372,016         171,429         133,745         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 1,922,878      1,806,420      -                 -                 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 8 522,962         417,689         102,272         -                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 13,188           33,178           -                 -                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                 -                 6,824             3,718             

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 130,159         117,405         -                 -                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 183,503         115,567         17,405           18,542           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 29,036           26,520           25,658           23,146           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 117,512         115,323         -                 -                 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 5 32,607           24,101           -                 -                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 33,149           25,966           -                 -                 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,984,994      2,682,169      249,865         239,852         

รวมหนี้สิน 3,447,371      3,054,185      421,294         373,597         

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 9 774,100 507,000 774,100 507,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 507,000 507,000 507,000 507,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 294,620         294,620         294,620         294,620         

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 226,237 226,237 -                 -                 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (86,102)          (86,102)          -                 -                 

ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 5,440             -                 5,440             -                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ขาดทุนสะสม (780,563)        (632,356)        (113,427)        (58,222)          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 477,822 477,822           (11,544)           (11,544)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 650,733         793,500         688,368         738,133         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,516)          88,369           -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 612,217         881,869         688,368         738,133

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,059,588      3,936,054      1,109,662      1,111,730

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือ่ให้เช่า 20,899           18,538           -                 -                 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 7,116             5,428             21,908           29,245           

เงินปันผลรับ -                 -                 -                 5,539             

ดอกเบ้ียรับ 607                715                6,271             5,712             

รายไดอ่ื้น 3,982             822                5,015             618                

รวมรายได้ 32,604           25,503           33,194           41,114           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือ่ให้เช่า 9,835             11,555           -                 -                 

ตน้ทุนจากการให้บริการ 1,758             1,917             32,390           26,655           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,476           15,007           2,402             2,333             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,396             1,256             175                26                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65,122           41,416           15,300           8,885             

รวมค่าใช้จ่าย 94,587           71,151           50,267           37,899           

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (61,983)          (45,648)          (17,073)          3,215             

ตน้ทุนทางการเงิน (41,847)          (26,560)          (4,683)            (2,262)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (860)               -                 (7,584)            (2,064)            

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (477)               -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (8,461)            (13,332)          -                 -                 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (113,628)        (85,540)          (29,340)          (1,111)            

รายไดภ้าษีเงินได้ (4,343)            (690)               (3,333)            (438)               

ขาดทุนสําหรับงวด (109,285)        (84,850)          (26,007)          (673)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (109,285)        (84,850)          (26,007)          (673)               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

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

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (59,387)          (42,271)          (26,007)          (673)               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (49,898)          (42,579)          -                 -                 
ขาดทุนสําหรับงวด (109,285)        (84,850)          (26,007)          (673)               

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (59,387)          (42,271)          (26,007)          (673)               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (49,898)          (42,579)          -                 -                 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (109,285)        (84,850)          (26,007)          (673)               

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.12)              (0.08)              (0.05)              (0.01)              

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือ่ให้เช่า 62,614           88,898           -                 -                 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 3 18,657           15,910           64,743           95,229           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 9,934             -                 125                -                 

เงินปันผลรับ 3 -                 -                 -                 5,539             

ดอกเบ้ียรับ 1,797             2,167             18,177           16,923           

รายไดอ่ื้น 14,054           2,480             10,719           1,176             

รวมรายได้ 107,056         109,455         93,764           118,867         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพือ่ให้เช่า 33,342           49,357           -                 -                 

ตน้ทุนจากการให้บริการ 3, 9 5,276             5,750             87,586           93,940           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 48,463           40,702           7,170             7,417             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4,515             8,618             355                205                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 170,732         141,545         37,337           24,940           

รวมค่าใช้จ่าย 262,328         245,972         132,448         126,502         

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (155,272)        (136,517)        (38,684)          (7,635)            

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (93,251)          (78,093)          (11,344)          (6,544)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 3, 4 (3,313)            -                 (14,183)          (5,829)            

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 5 (1,209)            -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 5 (31,906)          (29,385)          -                 -                 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (284,951)        (243,995)        (64,211)          (20,008)          

รายไดภ้าษีเงินได้ 11 (7,985)            (3,201)            (9,006)            (4,289)            

ขาดทุนสําหรับงวด (276,966)        (240,794)        (55,205)          (15,719)          

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                 1,081             -                 1,081             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                 (216)               -                 (216)               

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง -                 865                -                 865                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (276,966)        (239,929)        (55,205)          (14,854)          

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (148,207)        (121,802)        (55,205)          (15,719)          

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (128,759)        (118,992)        -                 -                 
ขาดทุนสําหรับงวด (276,966)        (240,794)        (55,205)          (15,719)          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ -                 865                -                 865                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                 865                -                 865                

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (148,207)        (120,937)        (55,205)          (14,854)          

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (128,759)        (118,992)        -                 -                 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (276,966)        (239,929)        (55,205)          (14,854)          

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.29)              (0.24)              (0.11)              (0.03)              

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกิน จากการวดั ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่าง

มูลค่าหุ้น มูลค่าใหม่ของ จากการ เบด็เสร็จอื่น องคป์ระกอบ จากการรวม รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ ตีราคา ของการร่วมคา้ อื่นของ ธุรกิจภายใต้ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ขายหุ้นใน ตาม ขาดทุน พนกังาน ที่ดินใน ที่ใชว้ธิี ส่วนของ การควบคุม ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น บริษทัยอ่ย กฎหมาย  สะสม ที่กาํหนดไว้ บริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุ้น เดียวกนั บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจ

       ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -           -          (6,050)       -         -           -               -                 -                -                -            (6,050)        124,513     118,463      

   เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

       ในบริษทัยอ่ย -           -          -           -         -           -               -                 -                -                -            -             (15,751)      (15,751)       

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -           -          (6,050)       -         -           -               -                 -                -                -            (6,050)        108,762     102,712      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -           -          -           -         (121,802)   -               -                 -                -                -            (121,802)     (118,992)    (240,794)     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -           -          -           -         -           865              -                 -                865               -            865             -             865             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -           -          -           -         (121,802)   865              -                 -                865               -            (120,937)     (118,992)    (239,929)     

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

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกิน ส่วนเกิน จากการวดั ผลกาํไร กาํไรขาดทุน รวม ผลต่าง

มูลค่าหุ้น จากการ มูลค่าใหม่ของ จากการ เบด็เสร็จอื่น องคป์ระกอบ จากการรวม รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการ จ่ายโดย ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ ตีราคา ของการร่วมคา้ อื่นของ ธุรกิจภายใต้ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ขายหุ้นใน ใชหุ้้น ตาม ขาดทุน พนกังาน ที่ดินใน ที่ใชว้ธิี ส่วนของ การควบคุม ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น บริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ กฎหมาย  สะสม ที่กาํหนดไว้ บริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุ้น เดียวกนั บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 -            -         -         5,440    -       -          -           -            -              -              -           5,440        -           5,440       

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ -            -         -         5,440    -       -          -           -            -              -              -           5,440        -           5,440       

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

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

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจ

       ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 5 -            -         -         -        -       -          -           -            -              -              -           -           35,389     35,389     

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -            -         -         -        -       -          -           -            -              -              -           -           1,874       1,874       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -            -         -         5,440    -       -          -           -            -              -              -           5,440        1,874       7,314       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -            -         -         -        -       (148,207) -           -            -              -              -           (148,207)  (128,759)  (276,966)  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -         -         -        -       (148,207) -           -            -              -              -           (148,207)  (128,759)  (276,966)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 507,000     294,620 226,237  5,440    6,279    (780,563) (9,258)      370,506     116,574       477,822       (86,102)    650,733    (38,516)    612,217   

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินจาก วดัมูลคา่ใหม่ของ

ที่ออกและ การจ่ายโดยใช้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

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

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                     -                 -                    (15,719)                  -                           (15,719)              
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                 -                    -                         865                          865                     
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                 -                    (15,719)                  865                          (14,854)              

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 507,000              294,620             -                 6,279                (58,222)                  (11,544)                    738,133              

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -                     -                     5,440             -                    -                         -                           5,440                  
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     5,440             -                    -                         -                           5,440                  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                     -                 -                    -55,205 -                           (55,205)              
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                 -                    (55,205)                  -                           (55,205)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 507,000              294,620             5,440             6,279                (113,427)                (11,544)                    688,368              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (276,966)        (240,794)        (55,205)          (15,719)          

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินได้ (7,985)            (3,201)            (9,006)            (4,289)            

ตน้ทุนทางการเงิน 93,251           78,093           11,344           6,544             

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 48,463           40,702           7,170             7,417             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,074             1,809             2,512             470                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3,313             -                 14,183           5,829             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7,993             -                 7,993             -                 

กาํไรจากอนุพนัธท่ี์ยงัไม่เกิดข้ึน (7,273)            -                 (7,273)            -                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,209             -                 -                 -                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 31,906           29,385           -                 -                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (7)                   (33)                 -                 6                     

ดอกเบ้ียรับ (1,797)            (2,167)            (18,177)          (16,923)          

เงินปันผลรับ -                 -                 -                 (5,539)            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าการลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย -                 -                 200                -                 

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 2,345             -                 58                   -                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํท่ีดิน 5,500             -                 5,500             -                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 2,571             -                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,934)            -                 (125)               -                 

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 5,440             -                 5,440             -                 

(101,468)        (96,206)          (32,815)          (22,204)          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 508                1,149             (20,279)          (19,925)          

ลูกหน้ีอ่ืน 15,018           (33,189)          (19,456)          4,599             

สินคา้คงเหลือ 84                   158                -                 -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,296)            (572)               (396)               (314)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 392                (14,174)          (3)                   (147)               

เจา้หน้ีการคา้ (2,939)            (1,236)            -                 -                 

เจา้หน้ีอ่ืน 819                (18,197)          (1,213)            (829)               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,772             (1,312)            1,243             (281)               

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (558)               (218)               -                 -                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,183             15,407           -                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (80,485)          (148,390)        (72,919)          (39,101)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,186)            (24,496)          (1,386)            (1,547)            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (82,671)          (172,886)        (74,305)          (40,648)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,028             -                 125                -                 

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย -                 -                 (8,100)            (14,762)          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 7                     44                   -                 -                 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (5,257)            (138,703)        -                 -                 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (204,770)        (146,050)        (119)               (796)               

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (143)               (549)               (142)               -                 

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํท่ีดิน (3,000)            (34,485)          (3,000)            (34,485)          

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน)

   จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (62)                 19,003           -                 -                 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 17,806           -                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                 -                 (52,358)          (69,019)          

เงินปันผลรับ -                 -                 -                 5,539             

รับดอกเบ้ีย 89                   355                6                     32                   

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (204,108)        (300,385)        (45,782)          (113,491)        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 6,637             101,306         1,959             38,248           

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (11,414)          (10,394)          (6,340)            (6,488)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 190,359         148,535         -                 -                 

เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (13,730)          (99,140)          -                 -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 33,700           30,000           

เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 -                 (60,478)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 97,280           24,669           94,279           -                 

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                 (55,770)          -                 (55,770)          

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 (6,810)            -                 -                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 28,675           68,895           -                 -                 

จ่ายดอกเบ้ีย (40,487)          (35,567)          (5,065)            (30,665)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 257,320         135,724         118,533         (85,153)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (29,459)          (337,547)        (1,554)            (239,292)        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปีของบริษทัยอ่ย

   ท่ีเลิกกิจการ (163)               -                 -                 -                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กันยายน 89,438           154,849         1,673             2,228             

144,981         (78,952)          (64,234)          

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   และอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                 56,619           -                 -                 

แปลงลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 -                 104,199         

แปลงเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 96,739           

หักกลบตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการ

   กบัเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว -                 -                 96,740           -                 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลูกหน้ีการคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 ทุนเรือนหุน้และใบแสดงสาํคญัสิทธิ 

10 ส่วนงานดาํเนินงานและรายได ้

11 ภาษีเงินได ้

12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

14 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 279 ลา้นบาท

และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทั

และบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 277 

ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท ตามลาํดบั การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบและอาจจะไดรั้บผลกระทบ

อยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากมาตรการ

ของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
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ถึงแมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า

สถานการณ์ของ COVID-19 จะมีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึนจากการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 ตลอดจน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาล กลุ่มบริษทัใชน้โยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่อง โดยลดงบประมาณค่าใชจ่้าย ดาํเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง 

ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั การขอขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

และการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิและการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจ 

ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ 

 

การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจและจ่ายชาํระหน้ีเม่ือถึง

กาํหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตาม

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติวา่กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอสาํหรับการ

ดาํเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม

รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั

และบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563 

ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจหยดุใหบ้ริการบางโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงเป็นการชัว่คราว โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

โรงแรมท่ีภูเก็ตและเชียงใหม่ยงัคงปิดให้บริการอยู ่ในขณะท่ีโรงแรมท่ียงัคงเปิดให้บริการอยู ่ไดมี้การติดตามอยา่ง

ใกลชิ้ดและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

 

ต่อมา การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์

คล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน รัฐบาลจึงไดผ้อ่นคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 เป็นตน้ไป ผูบ้ริหารจึงตดัสินใจเปิดใหบ้ริการโรงแรม และไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัเพื่อป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรค 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่าง 

ปี 2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดทํางบการเงินสําหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสาํหรับทางเลือก

เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ือง

การไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงสัญญา และภาษีเงินไดร้อ

การตัดบัญชี เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทั 

ได้พิจารณาแล้วว่าเร่ืองดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดย 

มีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพื่อเป็นการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่

ระบาดโดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตัวกัน และจาํกัดการเดินทาง  

ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมนาํไปใช้ไดแ้ลว้และ

กาํลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการ

แพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  

 

เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงดาํเนินอยู ่มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบให ้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  46,086  79,319 

เงินปันผลรับ -  -  -  5,539 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  18,171  16,890 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  40  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5,205  4,085 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  24  47 

        

บริษัทร่วม        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 1,450  - 
 1,450  - 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 42  -  -  - 

        

การร่วมค้า        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 13,877 
 13,472 

 13,877 
 13,472 

ดอกเบ้ียรับ 1,707  1,812 
 -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  -  -  - 

        

กรรมการ        

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,925  -  2,925  - 

เงินปันผลจ่าย -  6  -  - 

ค่าเบ้ียประชุม 3,075  2,321  3,075  2,321 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 5,175  5,175  5,175  5,175 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ        

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,788  -  1,788  - 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 29,261  35,263  29,261  35,263 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,557  (1,397)  1,557  (1,397) 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 32,606  33,866  32,606  33,866 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  25  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  2  -  - 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  91,686  71,619 

บริษทัร่วม 201  -  157  - 

รวม 201  -  91,843  71,619 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (11,383)  (5,267) 

สุทธิ 201  -  80,460  66,352 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  20,825  2,513 

รวม -  -  20,825  2,513 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (1,958)  - 

สุทธิ -  -  18,867  2,513 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว            

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

รวม     53,703  -  -  53,703 

            

ดอกเบ้ียค้างรับ            

การร่วมคา้     19,359  1,708  (2,207)  18,860 

รวม     19,359  1,708  (2,207)  18,860 

 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว            

 

บริษทัยอ่ย 

MLR-1 

ถึง 1.5 

 MLR-1 

ถึง 1.5 

 

500,341  52,358  (20,256)  532,443 

รวม     500,341  52,358  (20,256)  532,443 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

    

(44,019)  (3,206)  -  (47,225) 

สุทธิ     456,322  49,152  (20,256)  485,218 

            

ดอกเบ้ียค้างรับ            

บริษทัยอ่ย     111,785  18,050  -  129,835 

รวม     111,785  18,050  -  129,835 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

    

(17,416)  (2,903)  -  (20,319) 

สุทธิ     94,369  15,147  -  109,516 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  6,116  4,510 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  1,958  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  3,206  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  2,903  1,319 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหน้ีอื่น (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  226  244 

บริษทัร่วม 101  -  101  - 

การร่วมคา้ -  132  -  - 

กรรมการ 1,128  1,340  1,128  1,340 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  2  -  - 

รวม 1,232  1,474  1,455  1,584 
 

 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน            

บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  45,000  33,700  -  78,700 

รวม     45,000  33,700  -  78,700 
            

ดอกเบ้ียค้างจ่ายเงินกู้ยมื 

   ระยะส้ัน 

           

บริษทัยอ่ย     824  2,099  -  2,923 

รวม     824  2,099  -  2,923 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว            

บริษทัยอ่ย MLR-1  MLR-1  194,446  -  (96,740)  97,706 

รวม     194,446  -  (96,740)  97,706 

            

ดอกเบ้ียค้างจ่ายเงินกู้ยมื  

   ระยะยาว 

           

บริษทัยอ่ย     3,718  3,106  -  6,824 

รวม     3,718  3,106  -  6,824 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยถูกจดั

ประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกชาํระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ิน

งวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 

สําหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายชาํระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ

จาํหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา  

 

สัญญาบริหารจัดการ 

 

บริษทัได้ทาํสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่ง โดยบริษทัจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์และ

ให้บริการงานธุรการต่าง ๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่มีกาํหนดวนัส้ินสุด

ของสญัญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

การสนับสนุนทางการเงินและการคํา้ประกนั (หมายเหตุขอ้ 8 และ 14) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  

หมายเหต ุ

30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3 201  -  91,843  71,619 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  9,577  10,286  165  110 

รวม  9,778  10,286  92,008  71,729 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

   คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

(3,731) 

  

(418) 

  

(11,383) 

  

(5,267) 

สุทธิ  6,047  9,868  80,625  66,462 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  -  144  86 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 28  -  8,654  3,698 

3 - 6 เดือน 173  -  7,990  13,515 

6 - 12 เดือน -  -  12,250  13,759 

มากกวา่ 12 เดือน -  -  62,805  40,561 

 201  -  91,843  71,619 

        

  

  

  

  

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

บุคคลหรือกจิการอ่ืน ๆ  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,971  5,130  165  55 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 567  896  -  55 

3 - 6 เดือน 177  289  -  - 

6 - 12 เดือน 62  3,971  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 3,800  -  -  - 

 9,577  10,286  165  110 

รวม 9,778  10,286  92,008  71,729 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,731)  (418)  (11,383)  (5,267) 

สุทธิ 6,047  9,868  80,625  66,462 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

-   เพิ่มข้ึน 3,313  -  6,116  4,510 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคญั 

   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  

 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

   (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง      

เงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั   -  8,075 

เลิกกิจการของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จาํกดั   -  (96,798) 

การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จาํกดั   -  (200) 

      

บริษทัร่วม      

จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกดั  

   จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

  

8,000  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (1,209)  - 

      

การร่วมค้า      

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (31,906)  - 

สาํรองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้   8,506  - 

สาํรองดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้   2,207  - 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด 

จาํกดั ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัหรือบริษทัมีภาระคํ้า

ประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้ 

 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งัน้ี 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จาํกัด  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีการควบคุมไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 

16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ท่ีออกเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 โดยชาํระเพิ่มเติมหุ้นละ 0.77 บาท จาํนวน 3.88 ลา้นหุ้น  

เป็นจาํนวนเงิน 2.99 ลา้นบาท โดยส่วนได้เสียในบริษทับูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ในงบ

การเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 ดงัเดิม 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สรุปผลกระทบจากการเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จาํกดั ในงบ

การเงินรวมไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดรั้บ 2.99 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2.99) 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 

 

บริษัท บีสโปค ซินเนอร์จีส์้ จาํกัด 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มจาํนวน 0.79 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดเ้ขา้

ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 0.79 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยชาํระค่าหุ้นหุ้นละ 6.20 บาทเป็น

จาํนวนเงิน 4.89 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2564 และชาํระค่าหุน้อีกหุน้ละ 3.80 บาท เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นบาทใน

เดือนกนัยายน 2564 

 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มเติมของบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั ท่ีออกเม่ือเดือนมิถุนายน 

2563 โดยชาํระเพิ่มเติมหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท 

 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มจาํนวน 10,000 หุน้ โดยบริษทัไดเ้ขา้

ลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยชาํระค่าหุ้นหุ้นละ 10 บาทเป็น 

จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 99.99 ดงัเดิม 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์  จาํกัด 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์  จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ดาํเนินการ 

ในการจดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จส้ินแล้ว ณ วันท่ีเลิกกิจการ ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

มีจาํนวน 33.51 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 2.29 ลา้นบาท 

ในงบกาํไรขาดทุนรวม และ 0.05 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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กลุ่มบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกัด 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ออกหุ้นสามัญ 

เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อ่ืน จาํนวน 3.40 ลา้นหุน้ หุน้ละ 5 บาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยน้ี

รวมถึงบริษทั บีสโปค แลปส์ จาํกดั บริษทั บีสโปค ฟาร์มา จาํกดั และบริษทั บีสโปค เวลเนส จาํกดั ซ่ึงถือโดย 

บริษัทบีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จํากัด ส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัทดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือ 32.00  

ทาํให้กลุ่มบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่ม

บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกดั ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลง มีจาํนวน 15.15 ลา้นบาท  

มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจการควบคุม มีจาํนวน 

8.00 ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุน 

เป็นจาํนวน 9.93 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม และ 0.13 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 

บริษัท บูทิค กมลา 1 จาํกัด 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั ท่ีออกเม่ือเดือนธนัวาคม 

2562 โดยชาํระเพิ่มเติมหุน้ละ 0.73 บาท จาํนวน 6.08 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 4.44 ลา้นบาท  

 

Boutique Overseas Holdings 6 Limited 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 Boutique Overseas Holdings 6 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 73.20 ลา้นหุ้น โดย

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 40.80 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 40.80 

ลา้นบาท ทาํใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 58.54 เป็นร้อยละ 57.72 
 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนให้แก่ส่วนได้เสียใน Boutique Overseas Holdings 6 Limited ในงบการเงินรวมได้

ดงัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

เงินท่ีไดรั้บ 32.40 

หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (32.40) 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย - 
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Boutique Overseas Holdings 5 Limited 

 
ในเดือนสิงหาคม 2564 Boutique Overseas Holdings 5 Limited ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 73.30 ลา้นหุ้น โดย

กลุ่มบริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 73.30 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

73.30 ลา้นบาท  

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จาํกัด 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 จาํกดั ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 3.87 ลา้นหุ้น โดย 

กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 3.87 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

19.35 ลา้นบาท  

 

บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกัด 

 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทั บูทิค กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั 

บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั ใหแ้ก่ Mid Tier Holding Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวน 0.45 ลา้นหุน้ โดย

ส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั ในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 26.01 ดงัเดิม 

 

6  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  

ท่ีดิน  

อาคารและ

อุปกรณ์  

สินทรัพย์

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

 

รวม 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   78,215  255,249  -  333,464 

เพิ่มข้ึน   66,682  4,263  1,750  72,695 

โอน   -  207  (207)  - 

หัก ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย   (3,312)  (7,642)  -  (10,954) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564   141,585  252,077  1,543  395,205 
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ในปี 2564 กลุ่มบริษทัได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีดินเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการเจริญกรุงและวดัมูลค่าสําหรับ

โครงการพระโขนงท่ีรับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 66.7 ลา้นบาท 

 

7  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 

 การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  1,182  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,082  -  191  - 

อุปกรณ์ -  -  43  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 688  (3)  5,555  (6) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 191,950  (8,406)  146,910  (641) 

รวม 193,720  (8,409)  153,881  (647) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

  

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย

และ 

การโอนออก 

-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 119  -  720  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -  -  68  (213) 

รวม 119  -  788  (213) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัเช่า อาคารสาํนกังาน อพาร์ทเมน้ท ์ยานพาหนะ ซอฟทแ์วร์ เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สํานักงานเป็นระยะเวลา 3 - 30 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณการใช้สินทรัพยต์ลอด 

อายสุญัญา 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและ 

อุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ซอฟทแ์วร์  รวม 

  (พันบาท) 

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

เพิ่มข้ึน  4,049  -  -  -  4,049 

หัก ค่าเส่ือมราคา  (2,975)  (1,157)  (2,623)  (55)  (6,810) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  13,095  4,610  7,103  550  25,358 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและอุปกรณ์

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

  (พันบาท) 

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

เพิ่มข้ึน  4,049  -  -  4,049 

หัก ค่าเส่ือมราคา  (2,975)  (462)  (2,527)  (5,964) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  13,095  1,899  7,103  22,097 
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  50,719  54,082  22,699  20,740 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  75,000  65,000  20,000  20,000 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

   จากสถาบันการเงิน 

 

125,719 

 

119,082 

 

42,699 

 

40,740 
         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -  78,700  45,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  114,371  56,038  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนด         

    ชาํระภายในหน่ึงปี  7,457  9,694  6,200  6,279 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  121,828  184,814  84,900  92,019 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,922,878  1,806,420  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี         

    เก่ียวขอ้งกนั         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -  97,706  194,446 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน

 

        

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  522,962  417,689  102,272  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  183,503  115,567  17,405  18,542 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  2,629,343  2,339,676  217,383  212,988 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงกาํหนดชาํระเตม็จาํนวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใด ๆ  หรือ 

ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินกาํไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละ) 

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

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.25  4.25 - 4.78  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 5.47  3.50 - 5.78  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4.25  4.25 - 4.78 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.25 - 8.50  4.25 - 6.00  8.50  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5.47 - 9.52  5.48 - 9.52  5.55 - 9.52  5.48 - 9.52 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด 

ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 
 

30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั  34,559  34,497  3,000  3,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,967,804  2,800,157  -  - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  395,205  333,464  -  - 

รวม  3,397,568  3,168,118  3,000  3,000 
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บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด 

 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนแห่งหน่ึง โดย

เป็นสินทรัพยค์ ํ้าประกนัลาํดบัรอง  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 18.70 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 7.60 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค กมลา 2 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 13.30 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค แบง็คอ็ก สุขมุวิท 36 จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 38.28 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  
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บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จาํกัด 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10.2 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใตส้ัญญา

เงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การดาํรง

สดัส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว ้

ในสญัญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัและกลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใช้รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 7 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 9 ล้านบาท) และ 1,557 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,689 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

9 ทุนเรือนหุ้นและใบแสดงสําคญัสิทธิ 

 

 การเพิม่ขึ้นของทุนจดทะเบียน 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาํนวน 267.1 ลา้นหุ้น หุ้นละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนในเดือนสิงหาคม 2564 ทาํให้บริษทั 

มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 774.1 ลา้นหุน้ 
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 การออกใบแสดงสําคญัสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออก 

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ดงัน้ี 

 

(ก) ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BC-W1”) โดย

ไม่คิดมูลค่า จาํนวนไม่เกิน 101.4 ลา้นหน่วย ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนการ

จดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จาํนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ BC-W1 

(5:1) ทั้งน้ี อตัราการใช้สิทธิคือ BC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ  

คือ 3.2 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) BC-W1 มีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออก BC-W1 บริษทัไดอ้อก  

BC-W1 แลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไม่มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในระหวา่งงวด 

 

(ข) ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ("BC-ESOP-W1") โดยไม่คิดมูลค่า 

จํานวนไม่เกิน 15 ล้านหน่วย ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท อัตราการใช้สิทธิคือ  

BC-ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ และราคาใชสิ้ทธิคือ 2.0 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ใน

กรณีมีการปรับสิทธิ) BC-ESOP-W1 มีอายุ 3 ปีนับแต่วนัท่ีออก BC-ESOP-W1 บริษทัไดอ้อก BC-ESOP-W1 

คร้ังท่ี 1 เป็นจาํนวน 8.37 ล้านหน่วย เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2564 โดยมีกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกในวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไม่มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในระหวา่งงวด 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวน 

5.44 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563: ไม่ม)ี 

 

(ค) ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นหน่วยให้แก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ และบุคคลในวงจาํกดั  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี   
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10 ส่วนงานดาํเนินงานและรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยแีละกลยทุธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ

หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัท 

โดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์

• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารสาํนกังาน 

• ส่วนงาน 3  ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืน ๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้  

 
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  รวม 

   30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 44,308  87,761  23,569  4,809  39,179  16,885  107,056  109,455 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7,938  4,402  -  273  64,297  101,749  72,235  106,424 

รวมรายได้ 52,246  92,163  23,569  5,082  103,476  118,634  179,291  215,879 

                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,850  1,200  1,623  337  20,556  943  24,029  2,480 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 42,458  86,561  21,946  4,472  18,623  15,942  83,027  106,975 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 44,308  87,761  23,569  4,809  39,179  16,885  107,056  109,455 

                
ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ (195,195)  (201,127)  (31,714)  (17,322)  (58,241)  (20,007)  (285,150)  (238,456) 

                
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธนัวาคม 3,195,325  3,060,250  413,998  359,345  26,523  31,044  3,635,846  3,450,639 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธนัวาคม 2,466,340  2,215,640  443,138  360,694  168,575  65,562  3,078,053  2,641,896 
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การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน ส่วนงานที่รายงาน 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

รวมขาดทุนจากส่วนงานท่ีรายงาน (285,150)  (238,456) 

ตดัรายการกาํไร (ขาดทุน) ระหวา่งส่วนงาน 199  (5,539) 

ขาดทุนรวมก่อนภาษีเงินได้ (284,951)  (243,995) 

 

 30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์    

สินทรัพยร์วมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,635,846  3,450,639 

จาํนวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,608  23,434 

- สินทรัพยอ่ื์น 390,134  461,981 

สินทรัพย์รวม 4,059,588  3,936,054 

    

หนีสิ้น    

หน้ีสินรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,078,053  2,641,896 

จาํนวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 117,512  115,323 

- หน้ีสินอ่ืน 251,806  296,966 

หนีสิ้นรวม 3,447,371  3,054,185 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้สาํคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น

ต่างประเทศ 
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11 ภาษีเงินได้  

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 นอ้ยกว่าจาํนวน

ภาษีเงินได้ท่ีคาํนวณโดยการใช้อตัราภาษีเงินได้คูณกบัยอดกาํไรสําหรับงวดตามบญัชี เน่ืองจากความแตกต่าง

ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 น้อยกว่า

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสาํหรับงวดตามบญัชี เน่ืองจากผลขาดทุน 

ในงวดท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เ งินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

อนุพันธ์-สัญญาซ้ือขาย

เ งิ น ต ร า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

   ล่วงหนา้ 

การกาํหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดยอา้งอิงจาก

เส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

ตารางดา้นล่างแสดงการครบกาํหนดท่ีเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน จาํนวนเงินเป็นจาํนวน

ขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบของสญัญาหกักลบ 

 

 งบการเงินรวม  

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

   จากสถาบนัการเงิน 125,719  125,719  -  -  125,719 

เจา้หน้ีการคา้  2,523  2,523  -  -  2,523 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 42,421  42,421  -  -  42,421 

เจา้หน้ีอ่ืน 171,530  171,530  -  -  171,530 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,037,249  114,371  973,535  949,343  2,037,249 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 522,962  -  522,962  -  522,962 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 13,188  -  13,188  -  13,188 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 130,159  -  130,159  -  130,159 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 190,960  7,457  17,405  166,098  190,960 

 3,236,711  464,021  1,657,249  1,115,441  3,236,711 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

   จากสถาบนัการเงิน 42,699  42,699  

 

-  

 

-  42,699 

เจา้หน้ีอ่ืน 33,833  33,833  -  -  33,833 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176,406  78,700  97,706  -  176,406 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,747  2,923  6,824  -  9,747 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 102,272  -  102,272  -  102,272 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23,605  6,200  17,405  -  23,605 

 388,562  164,355  224,207  -  388,562 

 

13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

ท่ีดิน 305,365  377,865  305,365  377,865 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 560,573  593,949  -  - 

รวม 865,938  971,814  305,365  377,865 

        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้นและ 

  สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 

 

1,274 

  

2,215 

  

1,045 

  

1,780 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 500  500  -  - 

รวม 1,774  2,715  1,045  1,780 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

44 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

75 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํท่ีดินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 

2564 บริษทัไดมี้การยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดินดงักล่าวและไดรั้บเงินมดัจาํคืนจาํนวน 2 ลา้นบาท บริษทัรับรู้ขาดทุน 

จากการยกเลิกสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 5.5 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทําสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขุมวิทซอย 5 เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 

344.85 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํท่ีดินจาํนวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน

310.37 ลา้นบาท จะชาํระภายในเดือนมกราคม 2564 
 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ่ายเงินมดัจาํเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาทและเล่ือนกาํหนดการโอน 

ซ้ือท่ีดิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเล่ือนสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน จนกระทัง่รับ

โอนท่ีดินและชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 

 

ก) สัญญาเช่าที่ดนิ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จาํกัด 

 

ในปี 2555 กรรมการบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและไดช้าํระเงิน

ประกันตามสัญญาเช่าจํานวน 7.7 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับโอนสิทธ์ิและหน้าท่ี 

ตามสญัญาเช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท 

เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบันการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยินยอมในการ 

โอนสิทธิการเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 

 

ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ

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

พระโขนง ทรี จาํกดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จาํกดั 

และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 

และเป็นระยะเวลา  30 ปี ตั้ งแต่ว ันท่ี 15 กันยายน 2562 ถึงว ันท่ี 14 กันยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 

1,355 ลา้นบาท และมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสญัญาเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติม

รายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมชาํระเม่ือบริษทัย่อยไดใ้ห้เช่าหรือให้บริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนั 

ครบกําหนดสามปีนับแต่วันเร่ิมทําสัญญากับผู ้ให้เช่า หรือเม่ือบริษัทย่อยได้เลิกให้เช่าหรือให้บริการกับ

บุคคลภายนอกบนท่ีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือน 

เป็นจาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท  

 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษทั บูทิค  

พระโขนง วนั จาํกดั และ บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัเหลือสัญญาเช่าท่ีดิน

ของบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั เท่านั้น 

 

บริษัท บูทิค เจริญกรุง จาํกัด 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั บูทิค เจริญกรุง จาํกัด ได้ทาํบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับผูใ้ห้เช่าท่ีดิน 

โดยผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าและอนุญาตใหผู้เ้ช่าสามารถเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2564 เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีภายในทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเป็นจาํนวนเงินงวดละ  

1.35 ลา้นบาท 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 วนัท่ีส้ินสุด

สัญญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่า เวน้แต่ผูใ้ห้เช่าจะไดแ้จง้ต่อผูเ้ช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนท่ีสญัญาจะส้ินสุดลง วา่ไม่ประสงครั์บกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 

ข) สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

 

บริษัทย่อย 

 
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จาํกัด  

 

ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย

แลนด)์ จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัยอ่ย สัญญา

ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี  

โดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของ

ยอดรายไดร้วมและ/หรือกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
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ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธ์ิ

แก่บริษทัยอ่ยในการใชช่ื้อและตรายีห่อ้ “Oakwood” สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและ

มีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายสุญัญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จาํกัด 

 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงรับหน้าท่ี

บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอี้ก

คร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงคาํนวณจากร้อยละของรายได้

รวม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษัท บูทิค กมลา 1 จาํกัด 

 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยทาํสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอม็เอช แอนด ์อาร์ แมน (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงรับหนา้ท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดดาํเนินงาน และสามารถ 

ต่ออายุได้อีกคร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยู่กบัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงคาํนวณจาก 

ร้อยละของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือกาํไรขั้นต้นจากการดาํเนินงานของ

โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จ ํากัด เพ่ือใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย  

ภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกาํหนดในสญัญาหลกั 

 

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              
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บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จาํกัด  

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือกาํไรขั้นต้นจากการดาํเนินงานของ

โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จ ํากัด เพ่ือใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลือด้านการบริหารโรงแรมของบริษัทย่อย  

ภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกาํหนดในสญัญาหลกั 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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14  หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละดาํเนินการเพื่อให้การ

สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืมคงเหลือ 

แสดงไดด้งัน้ี  
 

 

ผู้ให้การสนับสนุน 

 

ผู้กู้ยืม 

 ความสัมพนัธ์

ระหว่างบริษัท 

 30 กนัยายน

2564 

 31 ธันวาคม

2563 

     (พันบาท) 

- บริษทั และ บริษทั บูทิค กรุ๊ป  

จาํกดั 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั และ 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกดั 

  

 

 

การร่วมคา้  629,609  631,163 

- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  

   โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จาํกดั 

  

บริษทัยอ่ย  321,894  321,873 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จาํกดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี 

จาํกดั 

  

บริษทัยอ่ย  193,739  188,474 

-   บริษทั บูทิค แบงคอ็ก 

สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั 

 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 

16-2 จาํกดั 

  

 

บริษทัยอ่ย  124,060  124,060 

-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั 

บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั   

บริษทัยอ่ย  44,300  44,300 

-   บริษทั บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 

อพาร์ทเมน้ทส์ จาํกดั 

   

บริษทัยอ่ย  20,245  - 

รวมหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้จากการให้การสนับสนุนทางการเงิน  1,333,307  1,309,870 
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สัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

โครงการ Hyatt 

 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึง

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ี

จําหน่าย ในกรณีเ ช่นน้ีความรับผิดรวมของผู ้ขายจะต้องไม่ เ กินราคาซ้ือและผู ้ซ้ือต้องส่งหนังสือแจ้ง 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) สําหรับการ

เรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจากภาระผกูพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนั

ปิดสมุดทะเบียน) สาํหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

 

นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงั 

การซ้ือท่ีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 

 
โครงการ พระโขนง 

 

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

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนั

และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจาํหน่าย ตามสญัญาซ้ือขาย  

 

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

จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อคํ้าประกนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

ในสญัญา เป็นจาํนวน 47.85 ลา้นบาท โดยการคํ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 

 

นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการภายหลงั 

การซ้ือท่ีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
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ต่อมา ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จาํกดั และ BT PKN Holdings Limited  ไดท้าํสัญญาเพิ่มเติม

กบัผูซ้ื้อ เพื่อจ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัผลการดาํเนินงาน และภาระผูกพนัจากสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัย่อยดงักล่าวจะส้ินสุดลง หลงัจากจ่ายชาํระหน้ีสินน้ี กลุ่มบริษทัจึงประมาณการและบนัทึกหน้ีสินจากการ

รับประกนัเป็นจาํนวน 11.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้กลุ่มบริษทั

จาํหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดในบริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางออ้มให้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียว 

ขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสญัญาซ้ือขายหุน้เกิดข้ึนในเดือนตุลาคม 2564  
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