
ค ำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจลงทุน 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และหนังสือช้ีชวน 
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เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกจ านวนไมเ่กนิ 167,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.86 บาท 
 (การจดัสรรหุน้จ านวนนี้อยูใ่นดุลยพนิิจของบรษิทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย)์ 

 

ระยะเวลำจองซ้ือ 
วนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน 2561 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน 

วนัที ่20 กนัยายน 2561 

วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั  

วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
 

ค ำเตือน: ก่อนตัดสินลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลกัทรพัย์  และเงื่อนไขของ
หลกัทรพัย ์ รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์นี้ มไิด้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แนะน าใหล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่เสนอขาย หรอืมไิด้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยน์ี้แต่อย่างใด ทัง้นี้ 
การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์นี้เป็นความรบัผิดชอบของผู้เสนอขาย
หลกัทรพัย ์
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์มขี้อความหรอืรายการที่เป็นเท็จ หรอืขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ผู้ถือ
หลกัทรพัย์ที่ได้ซื้อหลกัทรพัย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์มผีลใช้บงัคบัและยงัเป็นเจ้าของ
หลกัทรพัย์อยู่ มสีทิธิเรยีกร้องค่าเสยีหายจากบรษิัทหรอืเจ้าของหลกัทรพัย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้า่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นเทจ็หรอืขาด
ขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไมเ่กนิสองปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 
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ค ำนิยำม 

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ ใหค้ าต่อไปนี้มคีวามหมายดงันี้ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส านกังาน กลต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

บรษิทั หรอื BC  หมายถงึ บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ (มหาชน)  

กลุ่มบรษิทัฯ หมายถงึ BC และบรษิทัย่อย  

บรษิทัย่อย หมายถงึ กรุณาดรูายชือ่บรษิทัในส่วนตวัยอ่ 

กจิการรว่มคา้ หมายถงึ กรุณาดรูายชือ่บรษิทัในส่วนตวัยอ่ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ กรุณาดรูายชือ่บรษิทัในส่วนตวัยอ่ 

ผูร้ว่มทุน หรอื ผูร้ว่มลงทุน หรอื 
Investors  

หมายถงึ ผูร้ว่มลงทุนเพือ่พฒันาโครงการต่างๆ รว่มกบั BC   

ผูซ้ือ้โครงการ หรอื Buyers  หมายถงึ ผูท้ีซ่ือ้สนิทรพัยโ์ครงการหรอืบรษิทัทีด่ าเนินโครงการ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูสรปุ (Executive Summary)



    บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ (มหาชน)                             ส่วนที ่1 ขอ้มลูสรุป (Executive Summary) 
 

ส่วนที ่1 หน้าที ่1 
 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 

 

ขอ้มลูสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุป
เกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสีย่งของบรษิทัทีอ่อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ (“บริษทัฯ”) ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้ง
ศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดจากหนังสอืชีช้วนฉบบัเตม็ ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัฯ หรอือาจ
ศกึษาขอ้มูลไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วนทีบ่รษิทัฯ ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน กลต.”) ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องส านกังาน กลต.  

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั หรอืหากปรากฏว่าขอ้ความหรอืรายละเอยีดส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้มูลสรุปนี้ไม่ตรงกบัแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวน ใหย้ดึถอืความถูกต้องของแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนในทุกกรณี 

 

ข้อมลูสรปุของกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชำชน 
บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(ระยะเวลาเสนอขาย : วนัที ่5-7 พฤศจกิายน) 

 
 

ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำย 

ผูเ้สนอขำย : หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
  บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BC”) 
ประเภทธรุกิจ : 1. ธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ในรูปแบบสร้าง – ด าเนินงาน – ขาย

(Build-Operate-Sell : BOS) อสงัหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์
ทเมนท ์Commercial Real Estate (ไดแ้ก่ศนูยก์ารคา้ และอาคารส านกังานใหเ้ชา่) 

  2. ใหบ้รกิารดา้นบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย : หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 167,000,000 หุน้  

  จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายทัง้หมดคดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อก
และช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนในครัง้นี้ 

  



    บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ (มหาชน)                             ส่วนที ่1 ขอ้มลูสรุป (Executive Summary) 
 

ส่วนที ่1 หน้าที ่2 
 

 
ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำย (ต่อ) 

สดัส่วนกำรเสนอขำยหุ้น : (1) บุคคลทัว่ไป  121,400,000 หุน้ 
  (2) นกัลงทุนสถาบนั  4,000,000 หุน้ 
  (3) ผูม้อีุปการคณุของ BC  24,900,000 หุน้ 
  (4) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของBC และบรษิทัยอ่ย 16,700,000 หุน้ 
  รวม 167,000,000 หุ้น 

เง่ือนไขกำรจดัจ ำหน่ำย : รบัประกนัการจดัจ าหน่ายอยา่งแน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) 

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 2.86 บาทต่อหุน้ 

มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม  : 477,620,000 บาท 

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพในช่วง  6 เดือนก่อนหน้ำ :  ไมม่ ี

มูลค่ำท่ีตรำไว้ (Par value)  : 1.00 บาทต่อหุน้ 

มูลค่ำตำมบญัชี (Book value) : 1.72 บาทต่อหุน้ ค านวณจากมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 
ซึ่งเท่ากบั 585.61 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัช าระแล้วทัง้หมดของ
บรษิทัฯ จ านวน 340,000,000 หุน้ ซึ่งไม่รวมหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนจ านวน 167,000,000 หุน้ 

ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย 

- พจิารณาจากอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ของบรษิทัฯ (Price to Book Ratio: P/BV) และสภาวะการ
ซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- ทัง้นี้ ราคาหุ้นสามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 2.86 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชตี่อหุ้นที ่1.66 เท่า โดย
ค านวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 (ตามงบการเงนิรวมสอบทานโดยผูส้อบ
บญัช)ี ซึง่เท่ากบั 585.61 ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้จ านวน 340.0 ลา้นหุน้ 
จะไดมู้ลค่าตามบญัชตี่อหุน้ (Book Value Per Share) เท่ากบั 1.72 บาทต่อหุน้ โดย P/BV ทีเ่สนอขายนี้คดิเป็นส่วนลด 
39.6%  จาก P/BV เฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่25 
ตุลาคม 2561 จนถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2562 คดิเป็นวนัเปิดท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จ านวน 244 วนั ซึ่งมอีตัราส่วน 
P/BV ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักดว้ยมูลค่าตลาดเท่ากบั 2.75 เท่า (ดูรายชื่อบรษิทัเทยีบเคยีงไดใ้นรายละเอยีดในส่วนที ่3.4 
ขอ้มลูทางการเงนิเพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย)  

- ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ ราคาหุน้สามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 2.86 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าตาม
บญัชตี่อหุ้นที่ 2.47 เท่า โดยค านวณจากส่วนของผูถ้อืหุ้นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 
585.61 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้จ านวน 507.0 ล้านหุ้น (Fully 
Diluted) จะไดมู้ลค่าตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 1.16 บาทต่อหุน้ โดย P/BV ทีเ่สนอขายนี้คดิเป็นส่วนลด 10.2% จาก P/BV 
เฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2561 จนถงึ
วนัที ่24 ตุลาคม 2562 คดิเป็นวนัเปิดท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จ านวน 244 วนั ซึ่งมอีตัราส่วน P/BV ถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัดว้ยมลูคา่ตลาดเท่ากบั 2.75 เท่า (ดูรายชือ่บรษิทัเทยีบเคยีงไดใ้นรายละเอยีดในสว่นที ่3.4 ขอ้มลูทางการเงนิเพื่อ
ประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย)  
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- ในการพจิารณาขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมนิราคาหุ้นทีเ่สนอขาย            
บรษิทัฯ จงึเปรยีบเทยีบดว้ยอตัราส่วน P/BV ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักดว้ยมูลค่าตลาด เนื่องจากเป็นหนึ่งในอตัราส่วน
ทางการเงินที่นิยมใช้ในการประเมินมูลค่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ และบริษัทฯ เห็นว่า
อตัราส่วน P/BV เหมาะสมในการใชเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มโีครงการทีอ่ยู่
ระหว่างพฒันาจ านวนหลายโครงการ และสามารถสะทอ้นมูลค่าของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ ไม่มบีรษิทัจด
ทะเบยีนเทยีบเคยีงใดทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบสรา้ง – ด าเนินงาน – ขาย (Build-
Operate-Sell : BOS) อสงัหารมิทรพัย์ประเภท โรงแรม เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate (ได้แก่ 
ศนูยก์ารคา้ และอาคารส านกังานใหเ้ชา่) เหมอืนกบับรษิทัฯ โดยตรง 

 ก่อนเสนอขำยหุ้น 
ในครัง้น้ี 

ภำยหลงักำรเสนอ
ขำยหุ้นในครัง้น้ี  
(Fully Diluted) 

มลูคา่ตามบญัช ีณ 30 ม.ิย. 62 (ลา้นบาท) 585.61  585.61 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 340.00 507.00 
มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ ณ 30 ม.ิย. 62 (บาท) 1.72 1.16 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ (บาท)  2.86 2.86 
P/BV (เท่า) 1.66  2.47 
สว่นลดจาก P/BV ของบรษิทัเทยีบเคยีง 39.6% 10.2% 

 
- ทัง้นี้ เนื่องดว้ยการประกอบธุรกจิ BOS ซึ่งมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาหลายโครงการ รวมถงึก าไรจากการขาย

โครงการจะเกดิขึน้ในไตรมาสทีม่กีารขายโครงการออกไป ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานและผลการท าก าไรของบรษิทัฯ ในอนาคตอยา่ง
มสีาระส าคญั บรษิทัฯ จงึพจิารณาและเหน็วา่อตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสทุธติ่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E) 
ไม่ใช่อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการพจิารณามลูค่าของบรษิทัฯ เนื่องจากอตัราส่วนดงักล่าว
มไิดส้ะทอ้นความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ และความสามารถในการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคตอย่าง
เหมาะสม เนื่องจากมโีครงการจ านวน 8 โครงการทีอ่ยูใ่นชว่งของการก่อสรา้ง ซึง่ยงัมไิดก้่อใหเ้กดิผลการด าเนินงาน
กลบัเขา้มายงั BC ทัง้นี้ P/E เฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ณ 24 ตุลาคม 2562 
มอีตัราส่วน P/E ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าตลาดเท่ากบั 17.28 เท่า (ดรูายละเอยีดในส่วนที ่3.4 ขอ้มลูทางการ
เงนิเพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย)  

 ก่อนเสนอขำยหุ้น 
ในครัง้น้ี 

ภำยหลงักำรเสนอ
ขำยหุ้นในครัง้น้ี  
(Fully Diluted) 

ก าไรสทุธยิอ้นหลงั 12 เดอืน (ไตรมาส 3 ปี 2561 
ถงึไตรมาส 2 ปี 2562) (ลา้นบาท) 

13.26  13.26 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 340.00 507.00 
ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 0.04 0.03 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ (บาท)  2.86 2.86 
P/E (เท่า) 71.50  95.33 
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สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนร่วมในกำรบริหำร” ท่ีไม่ติด Silent Period 

จ านวน 71,450,000 ลา้นหุน้ คดิเป็น 14.09% ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้  (รวมจ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายในครัง้นี้ทีจ่ดัสรรใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
แลว้) 
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ตลำดรอง  :  SET               MAI 

กลุ่มอตุสำหกรรม  : กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง / พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน  :   Profit Test      Market Capitalization Test เนื่องจากก าไรสทุธขิองปี 
2561 ไมเ่ขา้เกณฑ ์Profit Test  

 

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ 
จ านวนเงนิทีค่าดวา่จะใช ้ 

(ลา้นบาท) 
ระยะเวลาการใชเ้งนิ

โดยประมาณ 
1. เพือ่ใชส้ าหรบัลงทุนในโครงการเชยีงใหม ่Nimman 2-3, 

โครงการ Summer Point,  โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวทิ 16, 
โครงการเซอรว์สิอพารท์เมนทบ์นถนนสขุมุวทิ 36 และโครงการ
กมลา 1-2 

150 ไตรมาส 3 ปี 2563 

2. เพือ่ส าหรบัจ่ายคนืหนี้สนิ 275 ไตรมาส 4 ปี 2562 
3. เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบกจิการ 52 ไตรมาส 4 ปี 2563 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BC”) และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่
ต ่ากว่า 25% ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ภายหลงัจากการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่
กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  

 

รำยละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์

บรษิทั บูทคิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BC”) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจิหลกั คอืการ
สร้างโอกาสในการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย์รูปแบบใหม่ ( Innovative Real Estate Solutions) ให้แก่ ผู้ร่วมลงทุน 
ได้แก่ การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในรูปแบบสร้าง-ด าเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) ประเภทโรงแรม 
เซอรว์สิอพารท์เมนท ์อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ (Commercial Real Estate) เชน่ ศนูยก์ารคา้ และอาคารส านกังานใหเ้ชา่ ใน
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชัน้ใน ย่านสุขมุวทิตอนตน้ และเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั เช่น พทัยา ภูเกต็ และ
เชยีงใหม ่ 

ผูร้่วมลงทุนกบั BC ไดแ้ก่ กลุ่มสถาบนั (Institutional Investors) นักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) กลุ่มบรษิทั
ของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องการร่วมลงทุน (Family Offices Investors) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า การเจรจา                                              
การด าเนินการทางกฎหมายและการปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ด โดยร่วมลงทุนกบั  BC ในอสงัหารมิทรพัยต์ัง้แต่เริม่พฒันา 
(Green Field) และ/หรือในโครงการที่มีอยู่เดิม (Brown Field) และพฒันาอย่างต่อเนื่องไปสู่ข ัน้ตอนสุดท้ายเมื่อโครงการ
ก่อสรา้งเสรจ็ จนพรอ้มใหบ้รกิารและมกีระแสเงนิสดอยา่งต่อเนื่อง  

BC มุ่งเน้นการสรา้งทางเลอืกลงทุนในประเภทอสงัหารมิทรพัย์ทีท่ าให้เกดิประโยชน์สูงสุดในทีด่นินัน้ๆ (Highest and Best 
Use) เพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสุดและสามารถสรา้งกระแสเงนิสดต่อเนื่องเป็นหวัใจหลกั เมื่อพฒันาโครงการเสรจ็แลว้ BC จะ
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จ าหน่ายโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์อกไปแก่ผูซ้ือ้โครงการทีต่อ้งการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ไมม่ศีกัยภาพในการพฒันา
โครงการดว้ยตนเอง และ/หรอืไมต่อ้งการรบัความเสีย่งในการพฒันาโครงการ 

BC จะน าเงินก าไรจากการขายโครงการที่ได้ร ับมาต่อยอด โดยลงทุนและพฒันาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนจากการขายในระดบัทีไ่มต่ ่ากวา่ทีต่ ัง้ไว ้(IRR 15%) ใหแ้ก่ BC และจ่ายเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ของ BC 

ทัง้นี้ BC จะเป็นผูใ้หบ้รกิารเริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการรเิริม่โครงการ (Origination) การพฒันาโครงการ (Development) การบรหิาร
จดัการโครงการ (Asset Management) ไปจนถงึการขายโครงการ (Exit) ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน BC จะท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร
และ/หรอืเป็นผูบ้รหิาร เพื่อใหโ้ครงการเกดิมูลค่าสูงสุด และ BC จะไดร้บัรายไดค้่าบรกิารในแต่ละขัน้ตอนตามทีต่กลงกนักบัผู้
รว่มลงทุนจนจบโครงการ 

การประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนส าคญั ดงันี้  

การสรา้ง 

BC จะด าเนินการวเิคราะหแ์ละศกึษาพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทีส่ามารถพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึพจิารณาสภาพตลาดและการ
แข่งขนัในพื้นที ่เพื่อพจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพฒันาโครงการ ระหว่างนี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะชกัชวนผูร้่วมลงทุน 
(Investor) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ รว่มกนั นอกเหนือจากเงนิรว่มทุน BC จะเรยีกเกบ็
คา่บรกิารแรกเขา้ (Origination Fee) จากผูร้ว่มลงทุน ซึง่เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตัง้แต่การจดัหาทีด่นิ วเิคราะหแ์ละศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมถงึกลยุทธใ์นการพฒันาโครงการ (Development Strategy) ขัน้ตอนถดัมาคอืการก่อสรา้งและ
พฒันา BC จะเป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการโดยท างานร่วมกบัทีป่รกึษาโครงการด้านต่างๆ เช่น สถาปนิก วศิวกร ผู้ส ารวจ
ปรมิาณ (Quantity Surveyor) ผูบ้รหิารจดัการการก่อสรา้ง ในการบรหิารการออกแบบ ขออนุญาตก่อสรา้ง คดัเลอืกผูร้บัเหมา
และควบคุมการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผน โดยในขัน้ตอนนี้  BC จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาโครงการ 
(Development Fee) จากบรษิทัทีด่ าเนินโครงการ 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการพฒันา ดงันี้ 

▪ วิลล่ำ 2 เป็นวลิล่า 1 หลงั บรเิวณหาดป่าตอง จ.ภูเกต็ อยูต่ดิกบัวลิล่า 1 และโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง          จ.
ภูเก็ต โดยทัง้ 2 วลิล่าได้มาพร้อมการลงทุนในโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง ในปี 2556 วลิล่า 2 คาดว่าจะเริม่
ใหบ้รกิารในไตรมาส 3 ปี 2562 

▪ โครงการศูนยก์ารคา้และส านักงานใหเ้ช่าSummer Point (เดมิชื่อ Summer Hub 2) เริม่ลงทุนในปี 2559 คาดว่าจะ
เปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 3 ปี 2563 

▪ โครงการโรงแรมเชยีงใหม่ Nimman 2 ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม่ เริม่ลงทุนในปี 2560 คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในไตร
มาส 1 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมเชยีงใหม่ Nimman 3 ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม่ เริม่ลงทุนในปี 2560 คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในไตร
มาส 4 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวทิ 16 เริม่ลงทุนในปี 2561 คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในไตรมาส 2 ปี 2563 

▪ โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์บนถนนสุขุมวทิ 36 เริม่ลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะเปิดให้บรกิารในไตรมาส 1 ปี 
2564 

▪ โครงการโรงแรมกมลา 1 บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต เริ่มลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน               
ไตรมาส 3 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมกมลา 2 บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต เริ่มลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน             
ไตรมาส 2 ปี 2564 
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การด าเนินงาน 

เมื่อโครงการอสงัหารมิทรพัยก์่อสรา้งเสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิาร BC จะท าหน้าทีบ่รหิารจดัการสนิทรพัย ์ไดแ้ก่ การบรหิารและ
ควบคุมการด าเนินการของฝ่ายบรหิารอาคาร การใหบ้รกิารดา้นบญัชเีอกสารและกฎหมาย เป็นตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
สนิทรพัย์มรีายไดแ้ละมูลค่าสูงสุด โดยเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย์ (Asset Management Fee) จากบรษิทัที่
ด าเนินโครงการ  

ส าหรบัส่วนงานโรงแรม / งานบรกิารหลกัของโครงการ (Front Office) BC จะพจิารณาการบรหิารจดัการเอง หรอืว่าจา้งบรษิทั
เครอืโรงแรมทีม่ชีื่อเสยีง (Hotel Chain) เพื่อบรหิารโครงการใหผ้ลประกอบการเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้โดยจะเลอืกบรษิทัทีม่ี
ประวตักิารด าเนินงานทีด่ ีแบรนด์เป็นทีรู่จ้กัส าหรบัประเภทอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ เช่น แบรนด์ซทิาดนีส์ (Citadines) บรหิาร
โดย The Ascott Group ประเทศสงิคโปร์, แบรนด์โอโซ่ (OZO) บรหิารโดย ONYX Hospitality Group ประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผู้บรหิารกลุ่มเดยีวกบัแบรนด์อมาร ี(Amari), แบรนด์โอ๊ควู้ด (Oakwood) บรหิารโดย Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
Oakwood Worldwide ประเทศสหรฐัอเมรกิา และแบรนด์ไฮแอท เพลส (Hyatt Place) บรหิารโดย Hyatt Hotel Corporation 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ในส่วนของโรงแรมทีบ่รหิารจดัการเอง BC อาจพจิารณาใชแ้บรนด์ของตนเองชื่อ เจอรน์ี่ยฮ์บั 
(Journeyhub) หรอื แบรนด์ทีท่าง BC ไดร้บัสทิธ์แฟรนไชส ์ไดแ้ก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ 
Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya  

ส าหรบัศูนยก์ารคา้หรอือาคารส านักงานใหเ้ช่า BC จะเป็นผูค้ดัเลอืกและจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของ BC รวมถงึ
บรหิารจดัการพืน้ทีใ่นโครงการดงักล่าว  

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 โครงการทีก่่อสรา้งเสรจ็แลว้และอยูร่ะหว่างด าเนินการมทีัง้หมด 9 แหง่ ไดแ้ก่  

▪ โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2549) 

▪ โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2549)  

▪ โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2547)                                 

▪ โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2548) 

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนส ์สขุมุวทิ 24 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2547) 

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ป่าตอง สาย 3 จ.ภูเกต็ (เริม่ลงทุนในปี 2557) 

▪ วลิล่า 1 (วลิล่า 1 หลงั) บรเิวณหาดป่าตอง จ.ภูเกต็ อยูต่ดิกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง จ.ภูเกต็ (เริม่ลงทุนในปี 
2556) 

▪ โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา จ. ชลบุร ี(เริม่ลงทุนในปี 2552) 

▪ โครงการโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม ่(เริม่ลงทุนในปี 2559)  

การขาย 

BC จะพจิารณาขายโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัผูซ้ื้อโครงการ (Buyers) ทีส่นใจ เมื่อโครงการด าเนินงานไดร้ะยะหนึ่งและมี
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแลว้ โดยจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบ เช่น ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั แผนการขายที่
สอดคล้องกบัความต้องการใชเ้งนิของ BC ในการพฒันาโครงการใหม่ๆ สภาพเศรษฐกจิและภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัย์ 
เป็นตน้ โดยก ำหนดอตัรำผลตอบแทน (IRR) ต่อโครงกำรไมต่ ่ำกวำ่ 15%  

BC จะเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขำยและเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำยโครงกำรจำกผูร้ว่มลงทุน  

โครงกำรในอดตีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก่อสรำ้ง ด ำเนินงำน และจ ำหน่ำยแลว้ ไดแ้ก่  

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนกรกฎาคม 2551 ขายในปี 2557) 
▪ โรงแรมโอโซ พทัยา จ.ชลบุร ี(เริม่ลงทุนตุลาคม 2555 ขายในปี 2558) 
▪ ศนูยก์ารคา้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนพฤศจกิายน 2553 ขายในปี 2560) 
▪ โรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง ภูเกต็ (เริม่ลงทุนกนัยายน 2557  ขายในปี 2561)   
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▪ ศนูยก์ารคา้ซมัเมอร ์ฮลิล ์พระโขนง กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2559 ขายในเดอืนมถิุนายน 2562) 
▪ โครงการอาคารส านักงานใหเ้ช่าซมัเมอรฮ์บั (Summer Hub) เป็นโครงการมกิซ์ยูส (Mixed Use) ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกบั

ศูนย์การค้าซมัเมอร์ ฮลิล์ (Summer Hill) บนถนนสุขุมวทิ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง (เริม่ลงทุนในปี 2559 ขายใน
เดอืนมถิุนายน 2562)  
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แผนภาพแสดงโครงการภายใต้การด าเนินงานของบริษัททัง้หมดจ าแนกตามประเภทลักษณะสินค้าและบริการ 

 
หมายเหต ุ 

▪ โครงกำรโรงแรมซทิำดนีส ์4 โครงกำรเป็นกำรรว่มทุน 

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงปรบัปรงุ / พ ันำ :
 นูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ 
10. ซัมเมอร์พอยท์ (“Summer Point”)
โรงแรม 
11. วิลล่า 2 จ ภูเก็ต (“Villa 2”)
12. โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 2 จ เชียงใหม่ (“Nimman2”)
13. โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 3 จ เชียงใหม่ (“Nimman3”)
14. โรงแรม ถ สุขุมวิท 16 (“S16”)
15. โรงแรม ถ สุขุมวิท 36 (“S36”)
16. 18. โรงแรมกมลา 1 “Kamala 1”) 
17. โรงแรมกมลา 2 (“Kamala 2”)

▪ ให้บริการในทุกข ัน้ตอนตัง้แต่เริ่มจนขายโครงการ และ
เรียกเก็บค่าบริการ 
- ค่าธรรมเนียมด าเนินการ  Origination Fee)
- ค่าธรรมเนียมบริการจดัการและพฒันาโครงการ 

 Development Management Fee)
- ค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรพัย์  Asset 

Management Fee)
- ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ  Exit Fee)
- ค่ายกเลิกสญัญาการบริหารสินทรพัย์ 

 Termination Fee)

โครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำร   พร้อมขำย :

สินทรพัย์ด ำเนินงำน - โรงแรม

1. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 8
2. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 11
3. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 16
4. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23

BOS บริหำรจดักำรอสังหำริมทรพัย์

5. โอ๊ควู้ด เรสซิเดนส์ สุขุมวิท 24 (“OW24”)
6. โอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์น่ีย์ฮบั ภูเก็ต  (“OWJH Phuket”)
7. วิลล่า 1 จ ภูเก็ต (“Villa 1”)
8. โอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์น่ีย์ฮบั พทัยา (“OWJH Pattaya”)
9. โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์น่ีย์ฮบั (“Nimman1”) 

โรงแรม

(“CTD”)

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมใน
หวัข้อ   5
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ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2562 และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือ 
ก่อน 

กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน 
ภำยหลงั 

กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน 
จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

ครอบครวันำยปรบัชะรนัซิงห ์ทกัรำล  340,000,000 100.00 340,000,000 67.1% 
1. บรษิทั บ ีคอรป์อเรชัน่ โฮลดิง้ส ์จ ากดั1/ 129,200,000 38.00 129,200,000 25.5% 
2. อลีเีมน้ท ์แคปปิตอล มอรเิชยีส แอลทดี2ี/ 81,600,000 24.00 81,600,000 16.1% 
3. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4% 
4. นางรศัม ีทกัราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4% 
5. ซนีิท โฮลดิง้ส ์มอรเิชยีส แอลทดี2ี/ 34,000,000 10.00 34,000,000 6.7% 
6. อเีลฟโฮลด ์พทีอี ีแอลทดี3ี/ 20,400,000 6.00 20,400,000 4.0% 
7. ด.ญ. รยัษา ทกัราล 100 0.00 100 0.0% 
8. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล 100 0.00 100 0.0% 
9. นางสาวสุรยัญา นฤหลา้ 100 0.00 100 0.0% 
ประชำชนทัว่ไป - - 167,000,000 32.9% 

รวม 340,000,000 100.00 507,000,000 100.00 
หมายเหต ุ
1/เป็นบรษิทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายไทยถอืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล รวม 100% (โปรดพจิารณารายละเอยีด
เพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3) 
2/เป็นบรษิทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายมอรเิชยีสถอืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล เป็นผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiaries) 
(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3) 
3/เป็นบรษิทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายสงิคโปรถ์อืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล เป็นผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiaries) 
(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3)  

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้สงูสดุ โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.2  
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โครงสร้ำงรำยได้ 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 – 6M2562 ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทรำยได้ โครงกำร 
% BC ถือหุ้น
(ทำงตรง/อ้อม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 6M2561 6M2562 
ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% 

1. ก าไรจากการขายโครงการ 

ศนูยก์ารคา้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7%  -     -     230.9   47.4% 2.5(1) 4.5% - - - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 20.4%  -     -     -     -    288.5 51.9% 273.4 71.3% - - 
ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิลแ์ละส านกังานให้
เช่าซมัเมอรฮ์บั 

26.0% 
- - - - - - - - 522.3 77.3% 

รวมก ำไรจำกกำรขำยโครงกำร  - - 230.9 47.4% 291.0 52.3% 273.4 63.4% 522.3 77.3% 

2. รายไดจ้ากการประกอบ
กจิการโรงแรมและ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
การคา้ 

ศนูยก์ารคา้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7%  70.4   28.1%  10.9   2.1% -    -    - - - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 26.4%  31.9   12.7%  91.8   18.9% 28.4 5.1% 28.4 6.6% - - 
โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สขุมุวทิ 24 100.0%  86.7   34.5%  86.5  17.8% 88.2 15.9% 44.3 10.3% 42.5 6.3% 
โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา  49.8%  8.9   3.5%  -     -    -    -    - - 0.3 0.0% 
โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ฮบั ภูเกต็ 32.1%  -     -     3.6   0.7% 44.0 7.9% 24.0 5.6% 30.5 4.5% 
วลิล่า 1 ป่าตอง 20.4%  -     -     -     -    0.9(2) 0.2% 0.1 0.0% 0.9 0.1% 
โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน        
เจอรน์ี่ยฮ์บั 

26.0% 
- - - - - - - - 1.0 0.1% 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์  26.0%  -     -     14.2   2.7% 61.6 11.1% 28.7 6.7% 35.5 5.2% 
ส านกังานใหเ้ช่าซมัเมอรฮ์บั 26.0% - - - - 2.8 0.5% - - 20.3 3.0% 
ศนูยก์ารคา้และส านกังานใหเ้ช่า                 
ซมัเมอรพ์อยท(์3) 

38.3% - - 2.0 0.5% 5.6 1.0% 3.1 0.7% - - 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
โรงแรม และอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือ
กำรค้ำ 

- 
 197.9   78.9%  207.0  42.5% 231.4 41.6% 128.6 29.8% 131.0 19.4% 

3. รายไดจ้ากการบรหิาร(4) บมจ. บทูคิ คอรป์อเรชัน่ -  38.9   15.5%  42.5  8.7% 24.2 4.3% 15.7 3.6% 19.9 2.9% 
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ประเภทรำยได้ โครงกำร 
% BC ถือหุ้น
(ทำงตรง/อ้อม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 6M2561 6M2562 
ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% 

4. รายไดอ้ื่นๆ 
บมจ. บทูคิ คอรป์อเรชัน่ และบรษิทัใน
เครอื 

- 
 14.1(5)  5.6%  6.2(6)  1.3% 9.6(7) 1.7% 13.5(8) 3.1% 2.6(9) 0.4% 

รวมรำยได้ 1. – 4.    250.9  100.0% 486.7  100.0%  556.2 100.0% 431.3 100.0% 675.9 100.0% 

5. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)
จากบรษิทัรว่มคา้ 

โรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 8 26.0% (2.1)  (2.6)  (2.3)  (3.3)  (1.4)  
โรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 11 26.0% 0.1  (6.9)  2.6  0.4  1.3  
โรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 16 26.0% (1.4)  (1.4)  0.2  (0.1)  0.6  
โรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 23 26.0% 1.5  0.4  4.3  1.3  3.3  
รวมส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ร่วมค้ำ 

- 
(1.8)  (10.6)  4.7  (1.7)  3.8  

รวมรำยได้จำกธรุกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำร 249.1  476.1  560.9  429.6  679.7  

หมายเหตุ:  
(1) จากภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) ทีผู่ซ้ือ้โครงการมหีน้าทีต่อ้งน าส่งใหแ้ก่ BC ตามสญัญา หลงัจากขอคนืไดส้ าเรจ็ในปี 2561 
(2) เป็นรายไดจ้ากการปล่อยเชา่เนื่องจากสนิทรพัยเ์ป็นบา้นที ่BC น ามาตกแต่งใหม ่(Renovate) 
(3) รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีบ่นทีด่นิโฉนดเลขที ่4075 ต.พระโขนง ฝัง่เหนือ อ.พระโขนง กรุงเทพฯ แก่ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้สญัญาเชา่ได้

สิน้สุดลงเมือ่ พ.ย. 2561 
(4) รายไดจ้ากการบรหิาร ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรหิารจดัการ (Development Management Fee & Asset Management Fee) รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร 

(Termination Fee & Exit Fee) และรายไดค้า่ธรรมเนียมด าเนินการ (Origination Fee) 
(5) รายไดอ้ื่นปี 2559 มรีายการส าคญัคอืการปรบัปรุงการขายเงนิลงทุนซึง่เป็นการคนืเงนิสดสว่นทีสุ่ทธจิากส่วนทีเ่รยีกเกบ็จากลกูหนี้รวมถึงการจ่ายช าระคนืใหเ้จา้หนี้ทีเ่กดิภายใตช้ว่ง

การบรหิารจดัการของโรงแรม โอโซ่ พทัยา จ านวน 5.1 ลา้นบาท 
(6) รายไดอ้ื่นปี 2560 มรีายการเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดร้บัคนื 1.1 ลา้นบาท จากการทีพ่นกังานลาออก และมรีายการไดร้บัยกเวน้ดอกเบีย้จากรรมการคอืนายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล 

จ านวน 0.2 ลา้นบาท 
(7) รายไดอ้ื่นปี 2561 มรีายการหลกัๆ ไดแ้ก่ดอกเบีย้รบัจ านวน 3.4 ลา้นบาท และรายไดค้่าปรบัจากการทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งของศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง ทีส่่งมอบงานล่าชา้

กวา่ก าหนดจ านวน 5.4 ลา้นบาท 
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(8) รายไดอ้ื่น 6M61 ประกอบไปดว้ยรายการทีส่ าคญัประมาณ 11.3 ลา้นบาทจากโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ซึ่งแยกเป็นการเคลมจากการตรวจรบังานก่อสรา้ง 8.3 ลา้นบาท 
และ คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายทีต่ัง้ไวเ้กนิประมาณ 3.0 ลา้นบาท 

(9) รายไดอ้ื่น 6M62 มรีายการส าคญัเป็นดอกเบีย้รบัจ านวน 1.8 ลา้นบาท
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BC มรีายไดห้ลกัจาก 3 สว่น ไดแ้ก่  

1. จากการประกอบธุรกจิ BOS ซึ่งประกอบไปดว้ยก าไรจากการขายโครงการ ซึ่งนับเป็น 47.4% และ 52.3% ของรายได้
รวม ในปี 2560 - 2561 ตามล าดบั ทัง้นี้สาเหตุทีร่ายไดใ้นปี 2559 มคีวามผนัผวนมสีาเหตุหลกัมาจาก BC มไิดม้กีารขาย
โครงการในปีดงักล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนโครงการทีพ่รอ้มขายในมอืมปีรมิาณยงัไม่มากนักจากเงนิทุนทีม่จี ากดัของ 
BC โดย 6M62 BC ไดข้ายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ส่งผลใหม้สีดัส่วนก าไรจากการขายโครงการ 
77.3% เทยีบกบั 6M61 ที ่71.3% จากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 

2. รายไดจ้ากการด าเนินกจิการโรงแรมและศูนย์การค้าคดิเป็น 78.9% 42.6% 41.6% และ 19.4% ของรายไดร้วม ในปี 
2559 – 2561 และ 6M62 ตามล าดบั 

3. รายไดจ้ากการบรหิารในปี 2559 – 2561 และ 6M62 เท่ากบั 15.5% 8.7% 4.3% และ 2.9% ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

4. ส าหรบัรายไดอ้ื่นๆ ในปี 2559 - 2561 และ 6M62 เท่ากบั 5.6% 1.3% 1.7% และ 0.4% ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 

 

 

คณะกรรมกำรบริษทั 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเพิม่พนู ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชรีาช อรีชั ปณุวาลา/2 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล กรรมกำร / ทีป่รกึษำของบรษิทั 
7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ กรรมกำร / ทีป่รกึษำของบรษิทั 
8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมกำร 
9. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล ์ กรรมกำร / ทีป่รกึษำของบรษิทั 

 

หมายเหตุ: /1กรรมการบรษิทัทุกท่าน ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยเรยีบรอ้ยแลว้  
/2นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

  

กรรมกำรรำยที ่6 รำยที ่7 และรำยที ่9 ด ำรงต ำแหน่งทีป่รกึษำของบรษิทั โดยไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะทีป่รกึษำและไมไ่ดร้บั
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบรษิทั 
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สรปุปัจจยัควำมเส่ียง  

1. ควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจ  

▪ ความเสีย่งจากความผนัผวนของผลการด าเนินงานของ BC 
▪ ความเสีย่งในการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาโครงการ 
▪ ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้ 
▪ ความเสีย่งจากความล่าชา้ของการก่อสรา้งโครงการ 
▪ ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง 
▪ การควบคุมดูแลบรษิทัยอ่ยซึง่มจี านวนมาก 
▪ ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการในบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถอืหุน้ไมถ่งึ 75% 

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

▪ ความเสีย่งจากการผดิเงือ่นไขของสญัญากูย้มืเงนิ 
▪ ความเสีย่งจากการผดิเงือ่นไขของสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้หรอืสญัญารว่มทุน 
▪ ความเสีย่งเรือ่งการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
▪ ความเสีย่งจากเงือ่นไขสญัญาเงนิกูท้ีม่ขีอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล 
▪ ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

3. ควำมเส่ียงด้ำนอ่ืนๆ  

▪ ความเสีย่งจากการบรหิารงานทีพ่ึง่พงิกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
▪ ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกวา่ 50% 
▪ ความเสีย่งจากการที ่BC อยูร่ะหว่างการยืน่ค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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สรปุฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 งบตรวจสอบ งบสอบทำน 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2559 2560 2561 6M62 

ฐำนะกำรเงิน     

รวมสนิทรพัย ์ 1,794.2 3,132.0 3,487.5 3,886.6 

รวมหนี้สนิ 2,066.6 2,666.8 2,954.0 2,960.3 

รวมส่วน (ขาด) ของผูถ้อืหุน้ (272.4) 465.3 533.5 926.3 

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงนิงวด 6M61 ไมไ่ดท้ าการปรบัปรุงงบการเงนิ จงึไม่เหมาะสมในการน ามาแสดงเปรยีบเทยีบกบั 6M62   

รำยกำร  งบตรวจสอบ  งบสอบทำน 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ผลกำรด ำเนินงำน        

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัย ์                - 230.9 291.0 273.4 522.3 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม ศนูยก์ารคา้และ

อาคารส านกังานใหเ้ช่า 

197.9 207.0 231.4 128.6 131.0 

รายไดจ้ากการบรหิาร 38.9 42.5 24.2 15.7 19.9 

รายไดอ้ื่นๆ 14.1 6.2 9.6 13.5 2.6 

รวมรำยได้ 250.9 486.7 556.2 431.3 675.9 

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการ ใหบ้รกิาร และจดั

จ าหน่าย 

135.0 120.8 118.3 65.7 61.1 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 192.3 207.6 206.3 118.2 120.8 

ตน้ทุนทางการเงนิ 74.3 95.0 100.7 50.4 68.5 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 51.4 62.2 56.0 26.7 34.0 

ขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิ  -   2.3 - -  -   

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (1.8) (10.6) 4.7 (1.7) 3.8 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (0.8) (3.6) (18.1) (12.0) 46.9 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี/งวด (204.7) (15.3) 61.4 156.7 348.5 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สทุธิ (121.6) 15.6 (66.7) (11.6) 68.4 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่สุทธติ่อหุน้ (EPS) 

(บาทต่อหุน้) 

(0.36) 0.05 (0.20) (0.03)  0.20  

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั        

อตัราก าไรขัน้ตน้  21.3%   61.9%  68.1% 69.1% 77.9% 

อตัราก าไรสทุธ ิ (81.6%) (3.1%) 11.0% 14.6% 31.6% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เท่า)  N/A   5.7  5.5 N/A*  3.20  

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA)  (12.6%) (0.6%) 1.9% N/A* 7.7% 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)  NA (15.9%) 12.3% N/A* 34.4% 

หมายเหตุ: *งบแสดงฐานะการเงนิงวด 6M61 ไมไ่ดท้ าการปรบัปรุงงบการเงนิ จงึไม่สามารถน ามาค านวณได ้
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ค ำอธิบำยเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน  

สินทรพัย ์

BC มสีนิทรพัยร์วม 1,794.2 ลา้นบาท 3,132.0 ลา้นบาท และ 3,487.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 
ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องของสนิทรพัยร์วมมาจากการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ทีเ่ปรยีบเสมอืนสนิคา้
ในมอืที ่BC มไีวข้าย ซึง่การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยจ์ะมาจากปัจจยัหลกัจากการลงทุนในสว่นของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2560 BC สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้เป็นอยา่งมนียัส าคญัจากปี  2559 จากการลงทุนในโครงการโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ 
ป่าตอง, โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต, ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง, ซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ และ โรงแรม 
เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ทัง้นี้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดล้งนามซื้อขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จงึ
ส่งผลให้สนิทรพัย์ของ ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ถูกจดัประเภทไว้เป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขายในหมวดของสนิทรพัย์
หมนุเวยีนโดยมมีลูคา่รวม 652.4 ลา้นบาท 

ปี 2561 BC มสีนิทรพัย์รวม 3,487.5 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 เนื่องจากปัจจยัทีท่ าใหส้นิทรพัย์ลดลงจากการขาย
โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง รวมถึงการเริม่ลงทุนในโครงการ สุขุมวทิ 36 โครงการสุขุมวทิ 16-2 รวมถึงการลงทุน
ต่อเนื่องในโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน วนั 

ณ 6M62 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จาก 2561 ประมาณ 400 ล้านบาท โดยมปัีจจยัส าคญัมาจากการลงทุนในโรมแรม เชียงใหม่ 
นิมมาน วนั โครงการสขุมุวทิ 36 และ โครงการสขุมุวทิ 16-2 เพิม่เตมิตามขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม 

หน้ีสิน 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 - 2561 เท่ากบั 2,066.6 ลา้นบาท 2,666.8 ลา้นบาท และ 2,954.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยสดัส่วนหลกัของหนี้สนินัน้มาจากเงนิกูย้มืจากธนาคาร (ทีร่วมเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร และเงนิกู้
ยมืระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการอื่นซึ่งเป็นเงนิทุนในการด าเนิน
โครงการทีม่าจากผูร้่วมลงทุนทีถ่อืหุน้ในแต่ละโครงการ โดยเป็นการระดมทุนตามสดัส่วนการลงทุนและตามขนาดของแต่ละ
โครงการ ทัง้นี้ สดัส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากทัง้สองแหล่งระหว่างปี 2559 - 2561 รวมมูลค่า 1,662.1 ล้านบาท 2,086.7 
ลา้นบาท และ 2,271.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 92.6% 66.6% และ 65.1% ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะยาว
จ านวน 2,086.7 ลา้นบาทในปี 2560 นี้ ไดน้ับรวมเงนิกูย้มืจากธนาคารของโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จ านวน 422.6 
ลา้นบาท ทีถู่กจดัประเภทไปอยู่ในรายการ “หนี้สนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อ
ขาย” ซึง่แสดงยอดที ่499.2 ลา้นบาท ไวด้ว้ย 

ณ 6M62 BC มหีนี้สนิรวมใกลเ้คยีงจากปี 2561 โดยการช าระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในรอบส่วนใหญ่จะเกีย่วเนื่องจากการขายโครงการ 
Summer Hill และ Summer Hub Office ประกอบกับรายการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ในการลงทุนในโนโวเทล เชียงใหม่ 
นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั ทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผูถ้ือห้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 – 6M2562 BC มสี่วนของผูถ้อืหุน้สุทธเิท่ากบั (272.4) ล้านบาท 465.3 ล้านบาท 533.5 ล้านบาท 
และ 926.3 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 17.3 ลา้นบาท 542.4 ลา้นบาท 517.2 ลา้นบาท และ 
585.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)         ส่วนที ่1 ขอ้มลูสรุป (Executive Summary) 

ส่วนที ่1 หน้า 15 
 

ค ำอธิบำยเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน 

BC มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิ BOS ซึ่งประกอบไปดว้ยก าไรจากการขายโครงการ รายไดจ้ากการด าเนินกจิการ
โรงแรมและศนูยก์ารคา้ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปี 2559 - 2561 และ 6M62 เท่ากบั 250.9 ลา้นบาท 486.7 ลา้น
บาท 556.2 ลา้นบาท และ 675.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้สาเหตุทีร่ายไดใ้นปี 2559 มคีวามผนัผวนมสีาเหตุหลกัมา
จาก BC มไิดม้กีารขายโครงการในปีดงักล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากเงนิทุนทีม่จี ากดัของ BC จงึท าใหม้จี านวนโครงการที่
พรอ้มขายในมอืมปีรมิาณยงัไมม่าก โดยมเีพยีงโครงการ โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 โรงแรม ไฮแอท เพลส 
ภูเกต็ ป่าตอง และศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 เท่านัน้ 

1. ก าไรจากการขายโครงการ แสดงตามประวตักิารขายโครงการทีผ่า่นมาของ BC มดีงันี้ 

โครงกำร 
สดัส่วนกำรถือ
หุ้นโดย BC 

ปีท่ีขำย รำคำขำย 
ก ำไรจำกกำร
ขำยโครงกำร 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์
สุขมุวทิ 18 

51.0% 2557 702.0 347.9* 

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 492.0 233.9 

3. ศนูยก์ารคา้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7% 2560 446.0 233.4 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 20.4% 2561 927.0 288.5 

5. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง 
(Summer Hill) 

6. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ (Summer Hub 
Office) 

26.0% 2562 957.0 522. 

*หมายเหตุ: ขอ้มลูจากงบการเงนิไม่ไดต้รวจสอบ 

2. รายไดผ้ลด าเนินการบรหิารโครงการนัน้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 สว่นคอื 

2.1 โครงการที ่BC มอี านาจในการควบคุม และสรา้งไวเ้พื่อรอการขาย ซึ่งรายไดท้ัง้หมดจะสะทอ้นมายงัหน้างบ
การเงนิรวมของ BC โดยมรีายได้ปี 2559 - 2561 และ 6M62 ที ่197.9 ลา้นบาท 207.0 ลา้นบาท 231.4 ลา้น
บาท และ 131.0 ล้านบาท ตามล าดับ ทัง้นี้การปรับตัวเพิ่มที่ส าคัญของรายได้ส่วนนี้จะมาจากการเปิด
ด าเนินการโครงการทีส่รา้งแลว้เสรจ็เพื่อสรา้งกระแสเงนิสด และแสดงศกัยภาพของสนิทรพัยน์ัน้ๆ ก่อนทีผู่ซ้ื้อ
โครงการ (Buyers) จะท าการเข้าซื้อ และการปรบัตวัลดลงที่ส าคญัของรายได้ในส่วนนี้จะมาจากการขาย
โครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อโครงการ ซึง่ส่งผลให ้BC จะเปลีย่นจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการด าเนินกจิการเป็นก าไรจาก
การขายโครงการดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

2.2 โครงการที ่BC เขา้ร่วมทุนในรปูแบบร่วมคา้ (Joint Venture) ซึง่จะรบัรูเ้พยีงก าไรตามสดัส่วนทีร่่วมลงทุน
และแสดงผ่านรายการ “ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้” ทีห่น้างบการเงนิ ซึ่งจะมี
เพยีง 4 โครงการเท่านัน้ไดแ้ก่ โรงแรม ซทิาดนีส์ สุขุมวทิ 8, 11, 16 และ 23 โดยแสดงก าไรตามสดัส่วน
การลงทุนที ่26% ปี 2559 - 2561 และ 6M62 ที ่(1.8) ล้านบาท (10.6) ล้านบาท 4.7 ล้านบาท และ 3.8 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุทีก่ลุ่มบรษิทัมกี าไรตดิลบในช่วงปี 2559 - 2560 นัน้เป็นผลมาจากคา่เสือ่ม
ราคาของทัง้ 4 โครงการรวมกนัทีป่ระมาณปีละประมาณ 30 - 35 ลา้นบาท เป็นปัจจยัส าคญั ซึง่เป็นไปตาม
ลกัษณะธุรกจิทีม่กีารลงทุนทีสู่งในสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ในปี 2560 ไดม้กีารแบ่งชัน้
เพื่อปิดปรบัปรุง โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 11 เป็นระยะเวลา 10 เดอืน ส่งผลใหก้ลุ่มโรงแรมซทิาดนิสท์ัง้ 
4 ขาดรายไดจ้ากส่วนนี้ไป อย่างไรกต็ามเมื่อโรงแรมในกลุ่มซทิาดนีสท์ัง้หมดกลบัมาเปิดด าเนินการไดเ้ตม็
ก าลงัในปี 2561 ประกอบกบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีเ่พิม่ขึน้ของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 11 ทีพ่ึง่ปรบัปรุง
แลว้เสรจ็ และ ADR ทีเ่พิม่ขึน้ของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 สง่ผลใหก้ าไรตามสดัส่วนทีร่ว่มลงทุนของ 
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ปี 2561 จงึเป็นบวกที ่4.7 ล้านบาท อย่างไรกต็ามกลุ่มโรงแรมไดม้กีารปรบักลยุทธ์อกีครัง้ในช่วง 6M62 
เปิดรบันักท่องเทีย่วทีเ่ป็นระยะสัน้ (Short-stay) เพิม่มากขึน้ส่งผลใหร้ายได ้6M62 เพยีงสองไตรมาสเพิม่
สงูขึน้มาเป็น 3.8 ลา้นบาท 

1. รายไดจ้ากการบรหิารทีแ่บ่งการรบัรูต้ามขัน้ตอนที ่BC ไดใ้หบ้รกิารแก่ผูร้่วมลงทุน และโครงการ ตัง้แต่ข ัน้ตอน
เริม่ตน้ในการศกึษาโครงการ การตรวจสอบกรรมสทิธิข์องทีด่นิ การตรวจสอบความถูกตอ้งในการประกอบธุรกจิ
ในพืน้ทีต่ามผงัเมอืง การด าเนินการก่อสรา้ง ตลอดจนการบรหิารงานหลงัก่อสรา้ง และรวมถงึขัน้ตอนในการตดิตอ่
ประสานงานเพื่อหาผูซ้ื้อโครงการ ซึง่รายไดใ้นสว่นนี้มปัีจจยัหลกัขึน้กบัจ านวนของโครงการทีม่ใีนมอื โดยปี 2559 
- 2561 BC มรีายไดจ้ากการบรหิารเท่ากบั 38.9 ลา้นบาท 42.5 ลา้นบาท และ 24.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรบัค่าธรรมเนียมด าเนินการ (Origination Fee) ที่ BC ได้รบัจากผู้ร่วมลงทุน (Investor) ใน
โครงการต่างๆ ที ่BC ยงัมอี านาจควบคุมอยู่นัน้ รายไดด้งักล่าวจะถูกบนัทกึเป็น “ส่วนเกนิทุนจากการจ าหน่าย
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย” ในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ หรอืในกรณีที ่BC ยงัด าเนินการโอนหุน้
ใหแ้ก่นักลงทุนไม่แลว้เสรจ็ รายไดน้ี้จะถูกบนัทกึเป็น “รายไดร้บัล่วงหน้า” ซึ่งอยู่ในส่วนของหนี้สนิ โดยไม่ผ่าน
การบนัทกึเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ดงันัน้ในการพจิารณารายได้ส่วนนี้จะต้องพจิารณาร่วมกบั
รายการ “ส่วนเกนิทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย” และ “รายไดร้บัล่วงหน้า” ทีแ่สดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงนิรว่มดว้ย ดงัเชน่ปี 2561 ที ่BC มกีารรบัรูค้า่ธรรมเนียมด าเนินการจ านวน 60.6 ลา้นบาท อยูใ่นสว่น 
“ส่วนเกนิทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย” และ 6M62 ทีม่กีารรบัรู้ค่าธรรมเนียมด าเนินการจ านวน 
12.1 ลา้นบาท อยูใ่นสว่น “รายไดร้บัล่วงหน้า” ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

ในส่วนของ อตัราก าไรขัน้ตน้ของ BC อยู่ทีร่ะดบั 60% - 70% ในปีทีม่กีารขายโครงการ เวน้แต่ปี 2559 ทีไ่ม่มกีารขาย
โครงการตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ถงึปัจจยัแหล่งเงนิทุนในการขยายโครงการทีม่ใีนมอื และมอีตัราก าไรขัน้ตน้เพยีง 
21.3% ตามล าดบั 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายของบรษิทัทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัจะเป็นส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรหิารซึ่งคดิเป็นสดัส่วน 76.7% 42.7% 
37.1% และ 17.9% ในปี 2559 - 2561 และ 6M62 ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้มีสดัส่วนใหญ่มาจาก
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากร เนื่องจาก BC เป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยับุคลากรทีม่ศีกัยภาพสูงตัง้แต่ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การควบคุมการก่อสรา้ง การบรหิารสนิทรพัย์ รวมไปถงึบุคลากรสายงานสนับสนุนการด าเนินงานเช่นฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน ที่ต้องมีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัว่ไป ตลอดจน
โครงสรา้งการถอืหุน้ในแต่ละรปูแบบทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนให ้BC สามารถบรหิารงานไดค้ล่องตวัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ
เท่าทีเ่ป็นไปไดท้ี่จะช่วยให ้เพื่อให ้BC สามารถตดิต่อสื่อสาร และสนับสนุนขอ้มูลใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุน ( Invertors) และผู้
ซื้อโครงการ (Buyers) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลและหรอืบรษิทัที่มปีระสบการณ์ประกอบกบัมคีวามรู้ความสามารถในการ
ลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอยา่งมาก (Sophisticated Investors) 

ในปี 2560 BC ไดม้กีารปรบัอายุการใชง้านอาคารของทุกโรงแรมใหม้อีายุยาวขึน้ตามผลการประเมนิอายุการใชง้าน
จากวศิวกร ส่งผลใหค้่าเสื่อมราคาของโรงแรมลดลงและไดม้กีารบนัทกึส่วนต่างเขา้งบก าไรขาดทุนในปีเดยีวกนั  และ 
BC มอีตัราก าไรสทุธใินปี 2559 - 2561 และ 6M62 ที ่(81.6%) (3.1%) 11.0% และ 36.3% ตามล าดบั  
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นักลงทุนสมัพนัธ ์

ชือ่ : คุณนวลวรรณ ภู่ประเสรฐิ  (หวัหน้าฝ่ายกลยุทธอ์งคก์รและนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 
โทรศพัท ์ : 02-620-8777  
อเีมล : nuanwan.b@boutiquecorporation.com 

 

ควำมเห็นของบริษัทฯ และท่ีปรึกษำทำงกำรเงินต่อผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 ท่ียงัไม่ผำ่นกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

สบืเนื่องจากก าหนดการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนของ BC จะเสรจ็สิน้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูงบการเงนิ
ระหว่างกาล ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 โดย BC และทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาร่างงบ
การเงนิภายในของ BC ในงวดดงักล่าวก่อนการสอบทานของผูส้อบบญัชขีอง BC โดยเบือ้งตน้แลว้ ขอรบัรองวา่ 

1) ผลประกอบการในงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 ของบรษิทัฯ เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการตดัสนิใจ
ของผู้ลงทุน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ได้
เปิดเผยไว ้

2) BC ไมไ่ดข้ยายขอบเขตการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นใดทีไ่มใ่ชธุ่รกจิหลกัของ BC 
3) ไม่มีการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะอื่นใดระหว่างกลุ่ม BC ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

เพิ่มเติมในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 นอกเหนือจากรายการที่มลีกัษณะตามที่ได้เคย
เปิดเผยเปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2.3 หวัขอ้ 14 รายการระหวา่งกนั แลว้ ซึง่เป็นขอ้มลูสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 
2562 

4) BC และบรษิทัย่อยไม่ผดิเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกูท้ีม่ผีลบงัคบัใช ้
ณ วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์มผีลบงัคบัใช้ ตามที่ระบุในสญัญากู้ยมืเงนิ โดย
สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงื่อนไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทานแล้ว ณ วนัที่ 30 
มถิุนายน (เฉพาะบรษิทัร่วมทุน ไดแ้ก่ กลุ่มซทิาดนีส์) และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี ซึ่ง BC ไดป้ระสานงาน
และได้รบัหนังสอืผ่อนผนัเรียบร้อยแล้วในเดือนธนัวาคม 2561 และมิถุนายน 2562 ตามที่ได้เปิดเผยใน
รายละเอยีดในสว่นที ่2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง หวัขอ้ 3.8 ความเสีย่งจากการผดิเงือ่นไขของสญัญากูย้มืเงนิ 

5) ไม่มขีอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ในงวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ของกลุ่ม BC 
ที่นักลงทุนควรรบัทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่ยงัไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ 

6) เมื่อพจิารณาผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ของกลุ่ม BC แลว้ ไม่ขดั
ต่อคุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้
บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถพจิารณาขอ้มูลงบการเงนิรวมของ BC ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 จาก
การแจง้ขา่วของ BC ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูทางเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและบริษทัฯ 

- ไมม่ ี- 

 

ค ำเตือน: ผูล้งทุนควร ึกษำข้อมลูส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนกำรตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

 สว่นที ่2.1 หน้าที ่1  

ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

ช่ือบริษทั : บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“BC”) 

ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ : BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000249 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและลงทุนในธุรกจิอื่น 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ : 170/67 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวทิ 16 (สามมติร) ถนน

รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 0-2620-8777 

โทรสาร : 0-2620-8778 

Home Page : www.boutiquecorporation.com  

ทุนจดทะเบียน : 507,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว : 340,000,000 บาท 

BC จะได้รบัเงนิสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ ก่อนหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

หลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนรวมประมาณ 477 ลา้นบาท และมวีตัถุประสงคใ์นการนําเงนิจาํนวนดงักล่าวไปใชด้งันี้ 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

จาํนวนเงิน

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน 

โดยประมาณ 

1. เพือ่ใชส้าํหรบัลงทุนในโครงการเชยีงใหม ่

Nimman 2-3, โครงการ Summer Point,  

โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวทิ 16, โครงการ

เซอรว์สิอพารท์เมนทบ์นถนนสุขมุวทิ 36 และ

โครงการกมลา 1-2 

150 ไตรมาส 3 ปี 2563 

2. เพือ่สาํหรบัจ่ายคนืหนี้สนิ 275 ไตรมาส 4 ปี 2562 

3. เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการประกอบกจิการ 52 ไตรมาส 4 ปี 2563 

การประมาณการจํานวนเงนิดงักล่าวของ BC เป็นการประมาณการที่ดทีี่สุดจากการเสนอขายห้นสามญัเพิม่ทุนต่อ

ประชาชนในครัง้นี้ ขึน้อยู่กบัแผนงานของ BC ในปัจจุบนั ทัง้นี้การใชเ้งนิจรงิอาจแตกต่างไปจากประมาณการทีร่ะบุไว้

ขา้งตน้ 

http://www.boutiquecorporation.com/
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ส่วนท่ี 2.2 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1. ภาพรวมในการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“BC”) และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มบรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจิหลกั 
คอืกำรสรำ้งโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยร์ูปแบบใหม่ (Innovative Real Estate Solutions) ใหแ้ก่            
ผูร้่วมลงทุน ไดแ้ก่ กำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยใ์นรปูแบบสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sell: BOS) 
ประเภทโรงแรม เซอรว์สิอพำรท์เมนท ์อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรคำ้ (Commercial Real Estate) เช่น ศูนยก์ำรคำ้ และ
อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ในพื้นที่ที่มศีกัยภำพทัว่ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชัน้ใน ย่ำนสุขุมวทิตอนต้น และเมอืง
ท่องเทีย่วทีส่ ำคญั เชน่ พทัยำ ภเูกต็ และเชยีงใหม่  

ผูร้ว่มลงทุนกบั BC ไดแ้ก่ กลุ่มสถำบนั (Institutional Investors) นกัลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth Investors) กลุ่ม
บรษิทัของครอบครวัทีม่เีงนิลงทุนและตอ้งกำรร่วมลงทุน (Family Offices Investors) ภำยใตเ้งื่อนไขทำงกำรคำ้ กำร
เจรจำ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำรปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมทีด่ทีีสุ่ด โดยร่วมลงทุนกบั BC ในอสงัหำรมิทรพัย์
ตัง้แต่เริม่พฒันำ (Green Field) และ/หรอืในโครงกำรทีม่อียู่เดมิ (Brown Field) และพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ข ัน้ตอน
สุดทำ้ยเมือ่โครงกำรก่อสรำ้งเสรจ็ จนพรอ้มใหบ้รกิำรและมกีระแสเงนิสดอย่ำงต่อเนื่อง  

BC มุ่งเน้นกำรสรำ้งทำงเลอืกลงทุนในประเภทอสงัหำรมิทรพัยท์ีท่ ำใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในทีด่นินัน้ๆ (Highest and 
Best Use) เพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดและสำมำรถสรำ้งกระแสเงนิสดต่อเนื่องเป็นหวัใจหลกั เมื่อพฒันำโครงกำร
เสรจ็แลว้ BC จะจ ำหน่ำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยอ์อกไปแก่ผูซ้ื้อโครงกำรทีต่อ้งกำรด ำเนินธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์ต่
ไมม่ศีกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำรดว้ยตนเอง และ/หรอืไมต่อ้งกำรรบัควำมเสีย่งในกำรพฒันำโครงกำร 

BC จะน ำเงนิก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรทีไ่ดร้บัมำต่อยอด โดยลงทุนและพฒันำโครงกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสรำ้ง
ผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดบัทีไ่มต่ ่ำกวำ่ทีต่ัง้ไวใ้หแ้ก่ BC และจ่ำยเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ของ BC 

ทัง้นี้ BC จะเป็นผู้ให้บรกิำรเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรรเิริม่โครงกำร (Origination) กำรพฒันำโครงกำร (Development) 
กำรบรหิำรจดักำรโครงกำร (Asset Management) ไปจนถงึกำรขำยโครงกำร (Exit) ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน BC จะท ำ
หน้ำทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรและ/หรอืเป็นผูบ้รหิำร เพื่อใหโ้ครงกำรเกดิมลูค่ำสงูสุด และ BC จะไดร้บัรำยไดค้่ำบรกิำรในแต่
ละขัน้ตอนตำมทีต่กลงกนักบัผูร้ว่มลงทุนจนจบโครงกำร 

กำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งเป็นขัน้ตอนส ำคญั ไดด้งันี้ 

กำรสรำ้ง 

ขัน้ตอนกำรสร้ำงเริม่ตัง้แต่กำรรเิริม่โครงกำรไปจนถงึกำรก่อสร้ำงและพฒันำ โดย BC จะด ำเนินกำรวเิครำะห์และ
ศกึษำพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพทีส่ำมำรถพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ที ่รวมถงึพจิำรณำสภำพตลำด
และกำรแขง่ขนัในพืน้ที ่เพื่อพจิำรณำถงึควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนพฒันำโครงกำร หำกโครงกำรมคีวำมเป็นไปไดท้ี่
จะใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่ำ กลุ่มบรษิทัฯ จะจดัซื้อทีด่นิและด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรตำมแผนที่วำงไว ้ระหว่ำงนี้ กลุ่ม
บรษิทัฯ จะชกัชวนผูร้่วมลงทุน (Investor) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศใหเ้ขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกนั 
นอกเหนือจำกเงนิร่วมทุน BC จะเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรแรกเขำ้ (Origination Fee) จำกผูร้่วมลงทุน ซึ่งเป็นรำยไดจ้ำก
กำรให้บรกิำรตัง้แต่กำรจดัหำที่ดนิ วเิครำะห์และศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร รวมถึงกลยุทธ์ในกำรพฒันำ
โครงกำร (Development Strategy) เช่น ส่วนผสมของโครงกำร (Development Mix) รูปแบบของโครงกำร ประมำณ
กำรตน้ทุนและระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำร   
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ส ำหรบัขัน้ตอนถดัมำคอืกำรก่อสร้ำงและพฒันำ BC จะเป็นผู้บรหิำรจดักำรโครงกำรโดยท ำงำนร่วมกบัที่ปรกึษำ
โครงกำรดำ้นต่ำงๆ เช่น สถำปนิก วศิวกร ผูส้ ำรวจปรมิำณ (Quantity Surveyor) ผูบ้รหิำรจดักำรกำรก่อสรำ้ง ในกำร
บรหิำรกำรออกแบบ ขออนุญำตก่อสรำ้ง คดัเลอืกผูร้บัเหมำและควบคุมกำรพฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน โดยใน
ขัน้ตอนนี้ BC จะเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมพฒันำโครงกำร (Development Fee) จำกบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร  

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรพฒันำ ดงันี้ 

▪ วิลล่า 2 เป็นวลิล่ำ 1 หลงั บรเิวณหำดป่ำตอง จ.ภูเก็ต อยู่ติดกบัวลิล่ำ 1 และโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง          
จ.ภูเกต็ โดยทัง้ 2 วลิล่ำไดม้ำพรอ้มกำรลงทุนในโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง ในปี 2556 วลิล่ำ 2 คำดว่ำจะเริม่
ใหบ้รกิำรในไตรมำส 3 ปี 2562 

▪ โครงการศูนยก์ารค้าและส านักงานให้เช่า Summer Point (เดมิชื่อ Summer Hub 2) เริม่ลงทุนในปี 2559 
คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 3 ปี 2563 

▪ โครงการโรงแรมเชียงใหม่ Nimman 2 ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม่ เริม่ลงทุนในปี 2560 คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรใน
ไตรมำส 1 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมเชียงใหม่ Nimman 3 ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม่ เริม่ลงทุนในปี 2560 คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรใน
ไตรมำส 4 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 16 เริม่ลงทุนในปี 2561 คำดวำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 2 ปี 2563 

▪ โครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนท์บนถนนสุขมุวิท 36 เริม่ลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 1 
ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมกมลา 1 บริเวณหำดกมลำ จ.ภูเก็ต เริ่มลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรภายใน               
ไตรมาส 3 ปี 2564 

▪ โครงการโรงแรมกมลา 2 บรเิวณหำดกมลำ จ. ภูเก็ต เริม่ลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บรกิำรภายใน             
ไตรมาส 2 ปี 2564 

กำรด ำเนินงำน 

เมื่อโครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ก่อสร้ำงเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำร BC จะท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรสินทรพัย์ ได้แก่                 
กำรบรหิำรและควบคุมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบรหิำรอำคำร รวมถงึกำรให้บรกิำรด้ำนบญัช ีด้ำนงำนเอกสำรและ
กฎหมำย เป็นตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหส้นิทรพัยม์รีำยไดแ้ละมูลค่ำสงูสุด โดยเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำร
สนิทรพัย ์(Asset Management Fee) จำกบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร  

ส ำหรบัส่วนงำนโรงแรม / งำนบรกิำรหลกัของโครงกำร (Front Office) BC จะพจิำรณำกำรบรหิำรจดักำรเอง หรอื
ว่ำจำ้งบรษิทัเครอืโรงแรมทีม่ชีื่อเสยีง (Hotel Chain) เพื่อบรหิำรโครงกำรใหผ้ลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้ 
ในส่วนกำรเลือกบรษิัทบรหิำรจดักำรโรงแรม BC จะเลือกบรษิัทที่มปีระวตัิกำรด ำเนินงำนที่ดี แบรนด์เป็นที่รู้จกั
ส ำหรบัประเภทอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ๆ เช่น แบรนด์ซิทำดนีส์ (Citadines) บรหิำรโดย The Ascott Group ประเทศ
สงิคโปร์, แบรนด์โอโซ่ (OZO) บรหิำรโดย ONYX Hospitality Group ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บรหิำรกลุ่มเดียวกับ              
แบรนด์อมำรี (Amari), แบรนด์โอ๊ควู้ด (Oakwood) บริหำรโดย Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Oakwood 
Worldwide ประเทศสหรฐัอเมรกิำ และแบรนด์ไฮแอท เพลส (Hyatt Place) บรหิำรโดย Hyatt Hotel Corporation 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นตน้ ในสว่นของโรงแรมทีบ่รหิำรจดักำรเอง BC อำจพจิำรณำใชแ้บรนดข์องตนเองชือ่  
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เจอร์นี่ย์ฮับ (Journeyhub) หรือ แบรนด์ที่ทำง BC ได้รบัสิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel 
Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya 

ส ำหรบัศูนยก์ำรคำ้หรอือำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ BC จะเป็นผูค้ดัเลอืกและจดัหำผูเ้ช่ำพืน้ทีท่ีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ BC 
รวมถงึบรหิำรจดักำรพืน้ทีใ่นโครงกำรดงักล่ำว  

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 โครงกำรทีก่่อสรำ้งเสรจ็แลว้และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรมทีัง้หมด 9 แหง่ ไดแ้ก่  

▪ โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 8 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2549) (เป็นกจิกำรรว่มคำ้) 

▪ โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 11 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2549) (เป็นกจิกำรรว่มคำ้) 

▪ โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 16 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2547) (เป็นกจิกำรรว่มคำ้)        

▪ โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 23 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2548) (เป็นกจิกำรรว่มคำ้) 

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนส ์สุขมุวทิ 24 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2547) 

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ ถ.ป่ำตอง สำย 3 จ.ภเูกต็ (เริม่ลงทุนในปี 2557) 

▪ วลิล่ำ 1 เป็นวลิล่ำ 1 หลงั บรเิวณหำดป่ำตอง จ.ภเูกต็ อยูต่ดิกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง จ.ภเูกต็ (เริม่ลงทุน
ในปี 2556)  

▪ โครงกำรโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยำ จ. ชลบุร ี(เริม่ลงทุนในปี 2552) 

▪ โครงกำรโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมำน เจอรน์ี่ยฮ์บั ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม ่(เริม่ลงทุนในปี 2559) 

กำรขำย 

BC จะพจิำรณำขำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ใหก้บัผูซ้ื้อโครงกำร (Buyers) ทีส่นใจ เมื่อโครงกำรด ำเนินงำนไดร้ะยะ
หนึ่งและมผีลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยแล้ว โดยจะพจิำรณำปัจจยัต่ำงๆ ประกอบ เช่น ผลตอบแทนทีจ่ะ
ได้รบั แผนกำรขำยที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรใช้เงนิของ BC ในกำรพฒันำโครงกำรใหม่ๆ สภำพเศรษฐกจิและ
ภำพรวมตลำดอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นตน้  

โดย BC จะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขำย ตัง้แต่กำรติดต่อหำผู้ซื้อโครงกำร กำรเจรจำต่อรอง กำรร่ำงสัญญำ                   
กำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยและด้ำนบญัชเีกี่ยวกบักำรขำยโครงกำร กำรส่งมอบโครงกำร เป็นต้น และเรยีกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมกำรขำยโครงกำรจำกผูร้ว่มลงทุน  

โครงกำรในอดตีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก่อสรำ้ง ด ำเนินงำน และจ ำหน่ำยแลว้ ไดแ้ก่  

▪ โรงแรมโอ๊ควูด้ อพำรท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สุขมุวทิ 18 กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนกรกฎำคม 2551 ขำยในปี 2557)  

▪ โรงแรมโอโซ พทัยำ จ.ชลบุร ี(เริม่ลงทุนตุลำคม 2555 ขำยในปี 2558)  

▪ ศูนยก์ำรคำ้เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 กรุงเทพฯ  (เริม่ลงทุนพฤศจกิำยน 2553 ขำยในปี 2560) 

▪ โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง ภเูกต็ (เริม่ลงทุนกนัยำยน 2557 และขำยในปี 2561)   

▪ ศูนยก์ำรคำ้ซมัเมอร ์ฮลิล ์พระโขนง กรุงเทพฯ (เริม่ลงทุนในปี 2559 ขำยในเดอืนมถิุนำยน 2562) 

▪ อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั (Summer Hub) เป็นโครงกำรมกิซ์ยูส (Mixed Use) ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกบั
ศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ ฮลิล์ (Summer Hill) บนถนนสุขุมวทิ ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง (เริม่ลงทุนในปี 2559 
ขำยในเดอืนมถิุนำยน 2562) 
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1.2. วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจ  

1.2.1. วิสยัทศัน์ (Vision) 

เพือ่จะเป็นผูน้ ำในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์(To Become a Leading Real Estate Powerhouse) 

1.2.2. พนัธกิจ (Mission) 

เพื่อจะเป็นบรษิัทพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์และผูจ้ดักำรสนิทรพัย์ในระดบัแนวหน้ำ ซึ่งเน้นรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกจิในรูปแบบสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำย (To Be a Leading Real Estate Developer and Asset Manager that 
Focuses on the Build-Operate-Sell Model) 

1.2.3. เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ (Business Objective) 

เพื่อสรำ้งทำงเลอืกในกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์รูปแบบใหม่ (Innovative Real Estate Solutions) 
BC จะเริม่ด ำเนินกำรตัง้แต่กำรออกแบบ พฒันำ บรหิำรและขำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ทัง้ในรูปแบบของ
โรงแรม เซอรว์สิอพำร์ทเมน้ท ์อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรคำ้ (Commercial Real Estate) เช่น ศูนยก์ำรคำ้ หรอื
อำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ ทีม่ศีกัยภำพ ใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนทีเ่ป็นกลุ่มสถำบนั (Institutional Investors) นักลงทุน
รำยใหญ่ (High Net Worth Investors) กลุ่มบรษิทัของครอบครวัทีม่เีงนิลงทุนและต้องกำรร่วมลงทุน (Family 
Offices Investors) ภำยใต้เงื่อนไขทำงกำรค้ำ กำรเจรจำ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำรปฏิบัติต่อ
สิง่แวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ด กำรสรำ้งโอกำสทำงกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยต์ัง้แต่เริม่พฒันำ (Green Field) และ/หรอื
โครงกำรที่มอียู่เดมิ (Brown Field) และพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ข ัน้ตอนสุดท้ำยเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 
พรอ้มใหบ้รกิำรและมกีระแสเงนิสดอย่ำงต่อเนื่อง 

BC มุ่งเน้นกำรสร้ำงทำงเลือกลงทุนในประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินนัน้ๆ 
(Highest and Best Use) เพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดและสำมำรถสรำ้งกระแสเงนิสดต่อเนื่องเป็นหวัใจหลกั 
เมือ่พฒันำโครงกำรเสรจ็แลว้ BC จะจ ำหน่ำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยอ์อกไปแก่ผูซ้ือ้โครงกำรทีต่อ้งกำรด ำเนิน
ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์ต่ไม่มศีกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำรดว้ยตนเอง และ/หรอืไม่ตอ้งกำรรบัควำมเสีย่งใน
กำรพฒันำโครงกำร 

BC จะน ำเงนิก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรทีไ่ดร้บัมำต่อยอด โดยลงทุนพฒันำโครงกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
สรำ้งผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดบัทีไ่มต่ ่ำกวำ่ทีก่ ำหนดไว ้และจ่ำยเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ของ BC  

1.2.4. กลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจ (Business Strategy) 

เพือ่ใหบ้รรลุถงึเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ BC ไดม้แีนวทำงด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1.2.4.1. กลยุทธใ์นการร่วมลงทุน : BC เปิดโอกำสใหผู้ร้่วมลงทุนหนึ่งรำยหรอืหลำยรำยสำมำรถเขำ้มำรว่ม
ลงทุนไดม้ำกถงึ 74% โดย BC จะน ำเสนอทำงเลอืกในกำรรว่มลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยแ์ก่ผู้
ร่วมลงทุน ซึง่ทำงเลอืกดงักล่ำว BC เป็นผูศ้กึษำโครงกำร จดัหำทีด่นิ ตรวจสอบขอ้มูลทำงกฎหมำย
ที่เกี่ยวกบัที่ดนิ ประเมนิควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร (Feasibility Study) โดยกำร
รเิริม่ดงักล่ำว BC สำมำรถเกบ็ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำรจำกผูร้่วมลงทุน (Origination Fee) และเป็น
อกีหนึ่งประเภทรำยไดใ้หแ้ก่ BC (ดรูำยละเอยีดคำ่ธรรมเนียมเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ 1.4.8.2) 

ทัง้นี้ BC หรอืผูร้่วมลงทุนจะเป็นผูม้อี านาจการควบคุม หรอืทัง้ 2 ฝ่ายมอี านาจควบคุมร่วม ขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของผู้ร่วมลงทุนในแต่ละโครงการ ทัง้นี้ บรษิทัจะรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียม Origination 
Fee ในงบการเงนิรวมไดเ้ฉพาะโครงการที ่BC ไม่มอี านาจควบคุมหรอืมอี านาจควบคุมร่วมเท่านัน้ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่5 
 

กำรพจิำรณำอ ำนำจกำรควบคุมจะพจิำรณำจำกหลำยปัจจยัประกอบกนั ไดแ้ก่ สทิธใินกำรออกเสยีง 
อ ำนำจในกำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร อ ำนำจในกำรตัดสินใจเรื่องส ำคญัของธุรกิจ ซึ่งจะ
พจิำรณำ ณ ขณะทีผู่ร้ว่มลงทุนเขำ้มำรว่มลงทุนครบแลว้ 

1.2.4.2. กลยุทธใ์นการเลือกท าเลท่ีดี: BC จะเลอืกพฒันำโครงกำรในท ำเลทีเ่ป็นจุดยุทธศำสตรส์ ำคญั ซึง่มี
แนวโน้มกำรเตบิโตของตลำดกำรท่องเทีย่ว และ/หรอืท ำเลทีม่แีนวโน้มกำรเพิม่ขึน้ของมลูคำ่ทีด่นิและ
มลูคำ่ของสนิทรพัยท์ีส่รำ้งขึน้ในอนำคต เชน่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม ่เกำะสมยุ ภเูกต็ กระบี ่และเมอืงใน
พืน้ทีบ่รเิวณชำยฝัง่ทะเลตะวนัออก รวมถงึพทัยำ เป็นตน้ 

1.2.4.3. กลยุทธ์ในการเลือกผู้บริหารจดัการอสังหาริมทรพัย์ท่ีเหมาะสม: BC จะเลือกแบรนด์ที่มี
ชื่อเสยีงในแต่ละประเภทอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ๆ รวมถงึมปีระสบกำรณ์กำรบรหิำรเป็นทีย่อมรบั มฐีำน
ลูกคำ้ทีใ่หค้วำมเชื่อถอืจ ำนวนมำก มรีูปแบบกำรบรหิำรที่สอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทุนของกลุ่ม
บรษิทัฯ โดยจะพจิำรณำจำกผลงำนในอดตีทีผ่ำ่นมำเป็นส ำคญั 

1.2.4.4. กลยุทธ์การเพ่ิมอตัราผลตอบแทน: กำรด ำเนินธุรกจิในรูปแบบสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำยท ำให้กลุ่ม
BC สำมำรถน ำเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรไปพฒันำโครงกำรใหม่ไดใ้นระยะเวลำอนัสัน้เมื่อ
เทยีบกบักำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยทัว่ๆ ไปซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรสะสมกระแสเงนิสดให้
เพยีงพอต่อกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยใ์หม่ๆ  ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำยนัน้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโดยทัว่ๆ ไป 

1.2.4.5. กลยุทธ์ในการท าให้สินทรพัย์เป็นท่ีต้องการของผู้ซ้ือโครงการ: กำรประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บรษิทัฯ ในรูปแบบสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำยส่งผลใหโ้ครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นที่
ต้องกำรของผู้ซื้อโครงกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เนื่องจำกผู้ซื้อโครงกำรสำมำรถเข้ำ
ด ำเนินงำนไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรบัควำมเสีย่งในกำรขอใบอนุญำตและควำมเสีย่งในกำรก่อสรำ้ง ซึง่ตอ้ง
ใชท้กัษะและประสบกำรณ์ในกำรควบคุมดแูลใหต้น้ทุนและระยะเวลำกำรก่อสรำ้งเป็นไปตำมก ำหนด
ทีว่ำงไว ้ส่งผลใหโ้ครงกำรของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นทีต่อ้งกำรในตลำด 

1.2.4.6. กลยุทธ์ในการพฒันาแบรนด์ของ BC เอง: นอกจำก BC จะใชแ้บรนด์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบัสำกล
แลว้ BC ไดพ้ฒันำแบรนดข์องตนเอง ซึง่ไดแ้ก่ แบรนด์ เจอรน์ี่ยฮ์บั ส ำหรบัโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์ ที่
มกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นนักเดนิทำงทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วอสิระทีช่ื่นชอบกำรเดนิทำงแบบประหยดัแต่
คุม้ค่ำ โดย BC จะบรหิำรจดักำรโครงกำรทีใ่ชแ้บรนด์ดงักล่ำวดว้ยทมีงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ของ BC 
เอง  

1.3. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

1.3.1. ประวติัและเหตกุารณ์ส าคญั (เรียงตามล าดบัเวลา) 

คุณปรบัชะรนัซงิหม์คีวำมสนใจในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์ละเริม่ธุรกจิในปี 2547 และไดซ้ื้อทีด่นิในซอยสุขุมวทิ 
16 ซึง่ไดพ้ฒันำเป็นโครงกำรเซอรว์สิอพำรท์เมนทซ์ทิำดนีส ์16 และในเวลำต่อมำช่วงปี 2547-2549 ไดพ้ฒันำ
โครงกำรโรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนส ์สุขมุวทิ 24 และโครงกำรซทิำดนีสอ์กี 3 โครงกำร  

BC ก่อตัง้เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์2550 โดยคุณปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล เพื่อประกอบธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ ใน
รูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sale หรือ BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 
ศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ เมื่อกลุ่มครอบครวัตัดสินใจที่จะน ำ BC เข้ำจดทะเบียนในตลำด
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หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จึงได้มกีำรปรบัโครงสร้ำงโดยน ำกลุ่มบรษิัทที่ประกอบธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์
ประเภท BOS รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเกีย่วเนื่องมำอยูภ่ำยใต ้BC ในปี 2558 

 ตำรำงแสดงล ำดบัเหตุกำรณ์ส ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ในชว่ง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
2558 ▪ BC ด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยกำรเขำ้ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั

ย่อยและกิจกำรกำรร่วมค้ำภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันของกลุ่มผู้ถือหุ้น  โดยกำรปรับ
โครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ แลว้เสรจ็เมือ่ 16 กนัยำยน 2558  

▪ ในเดอืนสงิหาคม 2558 BC ไดท้ าสญัญากบับรษิทั บ ีแอสเซท็ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั (เดมิชื่อ
บรษิัท บูทคิ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั) หรอื (“BAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจบรหิารจดัการ
โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอืครอบครวั
ทกัราล เพื่อรบัโอนพนักงานและรบัโอนสญัญาบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่
ด าเนินการโดย BAM รวมถงึสนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน โดย BC เขา้ด าเนินการตาม
สญัญาบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ทน BAM ตัง้แต่ กนัยายน 2558 

▪ ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ BC ครัง้ที ่5/2558 เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2558 มมีตอินุมตักิำร
เพิม่ทุนจดทะเบียนจำก 38,249,500 บำท เป็น 340,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั 
3,400,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

▪ เมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2558 BC จ ำหน่ำยโครงกำรโรงแรมโอโซ พทัยำ โดยเป็นกำรจ ำหน่ำย
หุน้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้โครงกำรซึง่เป็นบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  

2559 ▪ กลุ่มบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำรโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่ำตอง 
▪ ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ BC ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2559 มมีตอินุมตัิ

กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็น 1 บำท โดยมผีลใหจ้ ำนวนหุน้ที่
จดทะเบยีนและช ำระแลว้เพิม่จำก 3,400,000 หุน้ เป็น 340,000,000 หุน้  

▪ วนัที ่27 พฤษภำคม 2559 BC ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั 
บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

▪ กลุ่มบรษิทัฯ เริม่ก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรมกิซ์ยูส ศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮลิล์และอำคำร
ส ำนกังำนใหเ้ชำ่ซมัเมอรฮ์บั 

2560 ▪ กลุ่มบรษิทัฯ เริม่ก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำรโรงแรมนิมมำน 1 ถนนหว้ยแกว้ จ. เชยีงใหม ่ 
▪ ในเดอืนกุมภำพนัธ ์กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ใหแ้ก่

ผูซ้ือ้โครงกำรซึง่เป็นบุคคลภำยนอก  
▪ ในเดอืนพฤศจกิำยน กลุ่มบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำรโรงแรมเจอรน์ี่ย ์ฮบั ภูเกต็  
▪ ในชว่งไตรมำส 4 กลุ่มบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำรโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์
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ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
2561 ▪ ในเดอืนกุมภำพนัธ์ กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่ำตอง ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ

โครงกำรซึง่เป็นบุคคลภำยนอก  
▪ ในเดอืนกุมภำพนัธ์ กลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำจะซื้อจะขำยและช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทีด่นิ 

ถ.สขุมุวทิ 36 เพือ่พฒันำเซอรว์สิอพำรท์เมนท ์โดยรบัโอนกรรมสทิธิใ์นวนัที ่31 ตุลำคม 2561  
▪ ในเดอืนเมษำยน กลุ่มบรษิัทฯ ได้ซื้อและรบัโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ถ.สุขุมวทิ 16 เพื่อพฒันำ

โรงแรม  
▪ ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ BC ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่8 มถิุนำยน 2561 มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุน

จดทะเบยีนจำก 340,000,000 บำท เป็น 507,000,000 บำท โดยจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเสนอขำย
แก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) จ ำนวน 167,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

▪ ในเดอืนสงิหำคม กลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยทีด่นิ (Land Sale and Purchase 
Agreement หรอื SPA)  และช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทีด่นิบรเิวณ ถ.กมลำ-ป่ำตอง แขวงกมลำ เขต
กระทู ้จ.ภูเกต็ จ ำนวน 28,400,000 บำทในเดอืนกรกฎำคมและสงิหำคม โดยช ำระเงนิส่วนที่
เหลอืจ ำนวน 113,600,000 บำท และรบัโอนกรรมสทิธิใ์นวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2561 

▪ ในเดอืนตุลำคม กลุ่มบรษิทัฯ เริม่สง่มอบพืน้ทีเ่ชำ่ส ำนกังำนใหเ้ชำ่ซมัเมอรฮ์บัใหแ้ก่ผูเ้ชำ่ 
2562 ▪ ในเดอืนมกรำคม กลุ่มบรษิทัฯ เปิดให้ผูเ้ช่ำเขำ้มำใช้พื้นที่ส ำนักงำนใหเ้ช่ำซมัเมอร์ฮบัอย่ำง

เป็นทำงกำร  
▪ ในเดอืนมนีำคม กลุ่มบรษิทัฯ เปิดใหบ้รกิำรวลิล่ำ 1 
▪ ในเดือนเมษำยน กลุ่มบรษิัทฯ เปิดให้บรกิำรโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั 

พทัยำ จ. ชลบุร ี 
▪ ในเดอืนมถิุนำยน กลุ่มบรษิทัฯ เปิดให้บรกิำรโครงกำรโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมำน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั ถ.หว้ยแกว้ จ.เชยีงใหม ่และกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ซมัเมอร์
ฮลิลแ์ละโครงกำรส ำนกังำนใหเ้ชำ่ซมัเมอรฮ์บัใหแ้ก่ผูซ้ือ้โครงกำรซึง่เป็นบุคคลภำยนอก 
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1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 (กรุณำดรูำยละเอยีดตวัยอ่จำกเอกสำรตวัยอ่) มดีงัต่อไปนี้  
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หมายเหตุ  

1) ตวัเลขทีแ่สดงใตก้ล่องคอืจ ำนวนทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

2) เมือ่ 8 พฤษภำคม 2562 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงแรม เชยีงใหม ่ซึง่ไดแ้ก่ BCMH, BCMH1, BCMH2, BCMH3 และบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงแรม โอ๊ควูด้ อพำรท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 คอื BSA2  

3) BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำรของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรทีข่ำยแลว้ภำยในกรอบเวลำดงันี้ 

▪ ภำยในปี 2564 ส ำหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงแรม โอโซ่ พทัยา รสีอรท์ ซึง่ไดแ้ก่ MTHM 

▪ ภำยในปี 2566 ส ำหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ซึง่ไดแ้ก่ KR, CP, BRH, BRPKNH และ BMTH 

▪ ภำยในปี 2568 ส ำหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรศูนยก์ำรคำ้ซมัเมอรฮ์ลิลแ์ละโครงกำรส ำนักงำนใหเ้ชำ่ซมัเมอรฮ์บั  ซึง่ไดแ้ก่ BTPKNH, BTPKNH1, BTPKNH2, 

BTPKNH3, BTPKN, BTPKN1, BTPKN2, BTPKN3 

4) ณ 30 มถิุนำยน 2562 บรษิทัไดล้งนำมในสญัญำระหวำ่งผูถ้อืหุน้ (Shareholders Agreement) เพือ่ซือ้ขำยหุน้กบัผูร้ว่มลงทุนแลว้ 6 รำยคอื Mr.Saranpal Singh (ลงทุนในนำม

บรษิทั Alofi Development Limited บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในหมูเ่กำะเวอรจ์นิ(องักฤษ), Winpeak Co.,Ltd., Mr. Mohit Maheshwari, Ardas Capital Ltd., Mr. Ian David 

Strudwick, และ Mr. Nicholas Peter Demitrios Moraitis เพือ่ลงทุนในโครงกำรกมลำ โดยผูร้ว่มลงทุนดงักล่ำวจะเขำ้มำถอืหุน้ในบรษิทัของโครงกำรทีจ่ะจดัตัง้ในอนำคตเป็น

สดัส่วน 25%, 20%, 5%, 3%, 0.5%, 0.5% ตำมล ำดบั โดย BC จะถอืหุน้เป็นสดัส่วนอยำ่งน้อย 26%   

5) ณ 30 มถิุนำยน 2562 โครงกำรกมลำ 1 โครงกำรกมลำ 2 และโครงกำรสุขมุวทิ 36 อยู่ระหว่ำงกำรขอบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนและคำดว่ำจะ

ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนภำยในปี 2562 เมือ่ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนแลว้ BC และผูร้ว่มลงทุนจะเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัต่ำงประเทศทีต่ัง้ขึน้มำรองรบั  

6) ส ำหรบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งของโครงกำรในอนำคต ไดแ้ก่  

o โครงกำรนิมมำน 2: BC ลงทุนผำ่น BIH และผูร้ว่มลงทุนจะเขำ้ถอืหุน้ใน BOH ซึง่จะเป็นบรษิทัโฮลดิง้ถอืหุน้บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรคอื BCMN2 ผำ่น N2HM 

o โครงกำรนิมมำน 3: BC มีแผนที่จะลงทุนในโครงกำรนิมมำน 3 ผ่ำน BIH และผู้ร่วมลงทุนจะเข้ำถือหุ้นในบริษัทต่ำงประเทศที่จะตัง้ขึ้นในอนำคต โดยบริษัท

ต่ำงประเทศนี้จะเป็นบรษิทัโฮลดิง้ถอืหุน้บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรคอื BCMN3 ผ่ำน CMHM2 เมื่อ BC ปรบัโครงสรำ้งสำยกำรลงทุนของโครงกำรนิมมำน 3 นี้เสรจ็แลว้

เสรจ็ BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำร BNH1 และ BNH ต่อไป 

o โครงกำรกมลำ 1: BC มแีผนทีจ่ะลงทุนในโครงกำรกมลำ 1 ผำ่น BIH และผูร้ว่มลงทุนจะเขำ้ถอืหุน้ใน BOH2 ซึง่จะเป็นบรษิทัโฮลดิง้ถอืหุน้บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรคอื 

BKML1 ผำ่น BOH1  
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o โครงกำรกมลำ 2: BC มแีผนทีจ่ะลงทุนในโครงกำรกมลำ 2 ผำ่น BIH และผูร้ว่มลงทุนจะเขำ้ถอืหุน้ใน BOH4 ซึง่จะเป็นบรษิทัโฮลดิง้ถอืหุน้บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรคอื 

BKML 2 ผำ่น BOH3 โดย BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำร BKMLH ต่อไป 

o โครงกำรสุขุมวทิ 36: BC มแีผนที่จะลงทุนในโครงกำรสุขุมวทิ 36 ผ่ำน BIH และผูร้่วมลงทุนจะเขำ้ถอืหุ้นใน BOH6 ซึ่งจะเป็นบรษิทัโฮลดิ้งถอืหุ้นบรษิทัที่ด ำเนิน

โครงกำรคอื BBS36 ผำ่น BOH5 โดย BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำร BBS36H ต่อไป  

o ทัง้นี้ คำดวำ่จะด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่กนิไตรมำส 2 ปี 2563  

7) ตัง้แต่โครงกำร Nimman 2 เป็นตน้ไป BIH จะเป็นบรษิทัทีร่วมศนูยก์ำรถอืหุน้บรษิทัต่ำงประเทศ เพื่อควำมคล่องตวัในกรณีไดร้บัเงนิจำกกำรขำยโครงกำรและน ำไปลงทุนต่อใน

โครงกำรในอนำคต 
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แผนภาพแสดงโครงการภายใต้การด าเนินงานของบริษทัทัง้หมดจ าแนกตามประเภทลกัษณะสินค้าและบริการ ณ 30 มิถนุายน 2562 

   
หมายเหต ุ 

▪ โครงกำรโรงแรมซทิำดนีส ์4 โครงกำรเป็นกำรรว่มทุน 

                              /      :
                               
10. ซัมเมอร์พอยท์ (“Summer Point”)
       
11. วิลล่า 2 จ ภูเก็ต (“Villa 2”)
12. โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 2 จ เชียงใหม่ (“Nimman2”)
13. โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 3 จ เชียงใหม่ (“Nimman3”)
14. โรงแรม ถ สุขุมวิท 16 (“S16”)
15. โรงแรม ถ สุขุมวิท 36 (“S36”)
16. 18. โรงแรมกมลา 1 “Kamala 1”) 
17. โรงแรมกมลา 2 (“Kamala 2”)

▪ ให้บริการในทุกข ัน้ตอนตัง้แต่เริ่มจนขายโครงการ และ
เรียกเก็บค่าบริการ 
- ค่าธรรมเนียมด าเนินการ  Origination Fee)
- ค่าธรรมเนียมบริการจดัการและพ ันาโครงการ 

 Development Management Fee)
- ค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรพัย์  Asset 

Management Fee)
- ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ  Exit Fee)
- ค่ายกเลิกสญัญาการบริหารสินทรพัย์ 

 Termination Fee)

                                    :

                   -       

1. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 8
2. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 11
3. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 16
4. ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23

BOS                            

5. โอ ควู้ด เรสซิเดนส์ สุขุมวิท 24 (“OW24”)
6. โอ ควู้ด โ เทล เจอร์น่ีย์ บั ภูเก็ต  (“OWJH Phuket”)
7. วิลล่า 1 จ ภูเก็ต (“Villa 1”)
8. โอ ควู้ด โ เทล เจอร์น่ีย์ บั พทัยา (“OWJH Pattaya”)
9. โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์น่ีย์ บั (“Nimman1”) 

      

(“CTD”)

 หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมใน
หวัข้อ   5
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1.4.1. โครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนทซิ์ทาดีนส ์ 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัโครงกำรซทิำดนีส ์4 แหง่ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

   
 
▪ กลุ่มบรษิทัในโครงกำรซทิำดนีสเ์ป็นบรษิทัร่วมลงทุน โดย BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 26.0% 

▪ ผูถ้อืหุน้ของ Citadines Bangkok (S) Pte. Ltd.  (Singapore) (“Citadines BKK”) คอืกลุ่ม Ascott ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรโรงแรมและเซอรว์สิอพำรท์เมนทแ์ละไมม่คีวำม

เกีย่วขอ้งกบั BC    

▪ ผูถ้อืหุน้สงูสุดของ KPK เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC 
 
 

  

49% 49% 49% 49%

BG

BL BB BR BA
Citadines สุขุมวทิ 16 Citadines  สุขุมวทิ 8 Citadines สุขุมวทิ 11 Citadines สุขุมวทิ 23

51% 51% 51% 51%

49%

Citadines BKK

51%

KPK

บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC
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1.4.2. โครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โอค๊วู้ด เรสซิเดนซ ์สขุมุวิท 24  

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัโครงกำรโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562  มดีงัต่อไปนี้ 

 

▪ BSA เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทยและ BC ถอืหุน้ 100% 
▪ BC อำจพจิำรณำขำยโครงกำรนี้หำกไดร้บัขอ้เสนอซือ้ทีใ่หอ้ตัรำผลตอบแทนทีเ่หมำะสม  

 

 

 

 

  

100%

BSA
Oakwood 24
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1.4.3. โครงการโรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัโครงกำรโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยำ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

   

▪ ผูถ้อืหุน้ของ Anahola Ltd. (“ANAHOLA”) เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 49.8% 
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั 

 

BEH2

BMT2

OWJH Pattaya

50% 49%

BEH

ANAHOLA

100%

100%

บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่15 
 

1.4.4. โครงการวิลล่า 1 และวิลล่า 2 บริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภเูกต็    

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัโครงกำรวลิล่ำ 2 หลงั บรเิวณชำยหำดป่ำตอง จ.ภเูกต็ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

 

▪ ผูถ้อืหุน้ของ Retail Ventures Holdings Ltd. (“RVHL”), ANAHOLA, CS Phuket Holdings (Seychelles) (“CSPKSC”) และ CS Phuket Holdings Co.,Ltd. 
(“CSPKTH”) เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  

▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 20.4% 

▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั  
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บริษัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บริษัททีจ่ดัตัง้ในตา่งประเท บริษัทผูร้่วมลงทุนซึ่งไมเ่กีย่วขอ้งกบั BC



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่16 
 

1.4.5. โครงการโรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั ภเูกต็    

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัโครงกำรโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

   

▪ ผูถ้อืหุน้ของ CNK Holdings Co., Ltd. และ WINPEAK LIMITED เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนกลุ่มเดยีวกนั ซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 32.1% 

▪ กำรก่อตัง้บรษิทัใหม ่2 บรษิทัคอื PS3HM และ PTH ในเดอืน ต.ค. 2561 เพือ่รองรบักำรขำยโครงกำรโรงแรมเจอรน์ี่ยฮ์บั โดยหำกมผีูส้นใจซือ้โครงกำร กลุ่มบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรโอนหุน้ BTPS3 ไปให ้PTH และ PS3HM ขำยและโอนหุน้ใน PTH ใหผู้ซ้ือ้โครงกำร  

▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั  
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บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่17 
 

1.4.6. โครงการศนูยก์ารค้าและส านักงานให้เช่าซมัเมอรพ์อยท ์

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

     

▪ ผูถ้อืหุน้ของ Ni-One & Co. Co., Ltd. (“NI-ONE”), และ Zillion Investment Ltd. (“ZILLION”) เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC 
▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มใน Summer Point เท่ำกบั 38.3% 
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั    
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บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทยบรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่18 
 

1.4.7. โครงการโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอรน่ี์ยฮ์บั (“Nimman 1”) 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

     

▪ ผูถ้อืหุน้ของ LANNA, NOVA, Nimman 1 Thai และผูร้ว่มลงทุนรำยอื่นๆ ในโครงกำร Nimman 1 เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุน ซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มใน BCMN1 เท่ำกบั 26%  
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั 
▪ โครงกำร Nimman 1 เป็นโครงกำรแรกทีเ่ริม่ปรบัมำใชโ้ครงสรำ้งระดบัชัน้บรษิทัทีล่ดลง ซึง่มลีกัษณะทีจ่ะน ำมำปรบัใชก้บัโครงกำรใหม่ๆ  ต่อไปในอนำคต อยำ่งไรกต็ำม 

BC จะยงัคงเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมจำกผูร้ว่มลงทุนผำ่นบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรและบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรเหมอืนเดมิ   

บรษิทัที่จดัต ัง้ในประเท ไทย บรษิทัที่จดัต ัง้ในต่างประเท บรษิทัผูร้่วมลงทุนซึง่ไม่เกี่ยวข้องกับ BC
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่19 
 

1.4.8. โครงการโรงแรม Nimman 2 และ Nimman 3 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 และหลงัปรบัโครงสรำ้ง มดีงัต่อไปนี้ 

 

▪ BCMN2 และ BCMN3 อยูร่ะหวำ่งจดัโครงสรำ้งกบัผูร้ว่มลงทุน โดย ณ 30 มถิุนำยน 2562 BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 100%  
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั 
▪ ตัง้แต่โครงกำร Nimman 2 เป็นตน้ไป ในอนำคต หำกมกีำรจดัโครงสรำ้งเป็นกำรลงทุนผำ่นบรษิทัต่ำงประเทศ BC จะลงทุนผำ่นบรษิทั BIH ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 100% ซึง่

จะเป็นบรษิทัทีร่วมศนูยก์ำรถอืหุน้บรษิทัต่ำงประเทศ เพือ่ควำมคล่องตวัในกรณีไดร้บัเงนิจำกกำรขำยโครงกำรและน ำไปลงทุนต่อในโครงกำรในอนำคต  
▪ อยำ่งไรกต็ำม BC จะยงัคงเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมจำกผูร้ว่มลงทุนผำ่นบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรและบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำรเหมอืนเดมิ 

บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่20 
 

1.4.9. โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 16-2 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

 

▪ ผูถ้อืหุน้ของ ANAHOLA เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ BC มสี่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 51%  
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั 
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บริษัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บริษัทผูร้่วมลงทุนซึ่งไมเ่กีย่วขอ้งกบั BC
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่21 
 

1.4.10. โครงการโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 36 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 และหลงัปรบัโครงสรำ้งมดีงัต่อไปนี้ 

  

▪ ผูถ้อืหุน้ของ TOLARAM เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั  
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บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่22 
 

1.4.11. โครงการโรงแรมกมลา 1 และโรงแรมกมลา 2  

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2562 และหลงัปรบัโครงสรำ้งมดีงัต่อไปนี้ 

 

▪ ผูถ้อืหุน้ของ ALOFI เป็นกลุ่มผูร้ว่มลงทุนซึง่ไม่มคีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC  
▪ ภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรนี้ BC จะด ำเนินกำรปิดกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรนี้ทุกบรษิทั 
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บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC

     2 -                  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                             ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่23 
 

1.4.12. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม BC 

BC มนีโยบำยในกำรพฒันำโครงกำรภำยใตบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเพื่อประสทิธภิำพในกำรจดัหำ ผูร้่วม
ลงทุนส ำหรบักำรสนับสนุนแหล่งเงนิทุนในกำรพฒันำโครงกำร และเพื่อประสทิธภิำพในกำรจ ำหน่ำยโครงกำร
ให้แก่ผู้ซื้อโครงกำรภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ โดยบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมจะเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิใ์นโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ ขณะที่ BC จะด ำเนินกำรศึกษำท ำเลที่มศีกัยภำพ พฒันำแนวคดิและ
รปูแบบโครงกำรที่เป็นประโยชน์สงูสุดกบัท ำเลนัน้ๆ (Highest and Best Use of Land) จดัท ำผลกำรศกึษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำร (Financial Feasibility Study) จดัหำผูร้่วมทุนเพื่อให้กำรสนับสนุนแหล่งเงนิทุนส ำหรบั
พฒันำโครงกำร ควบคุมดแูลตน้ทุนและระยะเวลำกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้บรหิำรจดักำรโครงกำร
ภำยหลงักำรก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ และจดัหำผูซ้ื้อโครงกำรทีจ่ะเขำ้ซื้อโครงกำรจำกกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ BC ไดม้กีำร
เรยีกเก็บค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกผู้ร่วมลงทุนและบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมที่ด ำเนินโครงกำร ในอตัรำที่
ก ำหนดไว ้ดงัทีไ่ดก้ล่ำวไปขำ้งตน้ 

ในอดตีทีผ่่ำนมำ BC ด ำเนินกำรจดัตัง้กลุ่มบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมเพื่อร่วมลงทุนกบัผูร้่วมลงทุนทีส่นใจในโครงกำร
แต่ละโครงกำร โครงสรำ้งกำรถอืหุน้หลำยระดบัจะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถจดัหำผูร้่วมลงทุนทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ เขำ้มำร่วมลงทุนได้ รวมถงึท ำให ้BC มอี ำนำจเบด็เสรจ็ในกำรบรหิำรและจดักำรทรพัยส์นิตลอด
สำยกำรลงทุน ตลอดจนมสีทิธติดัสนิใจขำยโครงกำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพอกีดว้ย  

นอกจำกนี้ เนื่องจำกผูร้่วมลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศทีส่นใจลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ของกลุ่ม
บรษิทัฯ ไมต่อ้งกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำร ดงันัน้ กำรจดัโครงสรำ้งแบบกำรถอืหุน้ในหลำยระดบั
ทีก่ ำหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ในแต่ละระดบัอย่ำงน้อย 51% จงึเป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรส่วนนี้ของ   
ผู้ร่วมลงทุน ซึ่งโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดังกล่ำวได้มีกำรท ำสญัญำตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน  กำรจัด
โครงสร้ำงแบบกำรถอืหุ้นในหลำยระดบัช่วยให้ BC มอี ำนำจควบคุมและบรหิำรจดักำรโครงกำรนัน้อย่ำงเตม็ที่ 
แมว้ำ่ BC จะถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในโครงกำรนัน้ๆ ต ่ำกวำ่ 51% นอกจำกนี้ โครงสรำ้งดงักล่ำวยงัชว่ยให้
กลุ่มบรษิทัฯ บรหิำรกำรขำยโครงกำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เนื่องจำกกรณีที่มีผูร้่วมลงทุนหลำยรำยลงทุนใน
โครงกำรเดยีวกนั หำกผูร้ว่มลงทุนรำยหนึ่งตดัสนิใจไมข่ำยทรพัยส์นิ อำจเพิม่ควำมยุง่ยำกในกระบวนกำรขำยหรอื
อำจท ำใหไ้ม่สำมำรถขำยโครงกำรได้ ในอดตีทีผ่่ำนมำ  BC จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งจดัตัง้บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทั
รว่มจ ำนวนมำก  

ก) เพื่อประสทิธภิำพในกำรจดัหำผูร้่วมทุนส ำหรบักำรจดัหำเงนิทุนเพื่อพฒันำโครงกำร โดยผูร้่วมทุนแต่ละกลุ่มมี
ควำมประสงค์จะเข้ำลงทุนในหุ้นของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมที่ได้จดัตัง้ขึ้นใหม่เพื่อลดภำระในกำร
ตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence) และ/หรอืลดควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพนัต่ำงๆ ของบรษิัทย่อยและ/หรอื
บรษิทัรว่มดงักล่ำว และ 

ข) เพื่อประสทิธภิำพในกำรจ ำหน่ำยโครงกำรใหแ้ก่ผูซ้ื้อโครงกำรภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแลว้เสรจ็ โดยผูซ้ื้อ
โครงกำรสำมำรถเข้ำซื้อหุ้นหรือทรพัย์สินของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิใ์น
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยไ์ดโ้ดยตรง 

อย่ำงไรกต็ำม โครงสรำ้งกำรถอืหุน้หลำยชัน้ดงักล่ำว ท ำใหต้อ้งมกีำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยจ ำนวนมำก (เช่น มี
ตน้ทุนในกำรจดัท ำเอกสำรเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยแต่ละประเทศ มกีำรวำ่จำ้งเลขำนุกำรบรษิทัหรอืตวัแทนดแูล
บรษิทัในต่ำงประเทศ ตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยและเวลำของพนักงำนฝ่ำยบญัชแีละฝ่ำยกฎหมำยในกำรจดัท ำบญัชแีละดแูล
บรษิทัย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ) และลดประสทิธภิำพกำรจดักำรโดยรวม กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่ปรบัใชรู้ปแบบ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น (Holding Structure) แบบใหม่ โดยได้เริม่ใช้ส ำหรบัโครงกำรโรงแรมเชยีงใหม่ นิมมำน 1 
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ตัง้แต่เดอืน ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป ส ำหรบัโครงกำรใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่ำงพฒันำ เช่น โรงแรมเชยีงใหม่ นิมมำน 2 
และ 3 โครงกำรสุขมุวทิ 16 โครงกำรสุขมุวทิ 36 โครงกำรกมลำ กจ็ะน ำโครงสรำ้งกำรถอืหุน้รปูแบบใหม่นี้มำปรบั
ใชเ้ชน่เดยีวกนั  
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1.4.12.1. รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น (Shareholding Structure) ของโครงการโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอรน่ี์ยฮ์บั  (“Nimman 1”)  

โครงสรำ้งระดบัชัน้กำรถอืหุน้  

ระดบัชัน้กำรถอืหุน้จะลดลงจำกเดมิทีม่กีำรเตรยีมจดัตัง้บรษิทัเพื่อรองรบัจ ำนวนผูร้ว่มลงทุนหลำยรำยใหเ้ขำ้มำถอืหุน้ในแต่ละระดบั เปลีย่นเป็นกำรโอนหุน้ BCMN1 ที ่BCMH ถอื
อยูไ่ปให ้CMHM ถอืและผูร้ว่มลงทุนทุกรำยใหเ้ขำ้มำลงทุนและถอืหุน้รว่มกนัที ่CMHM1   

ก่อนการปรบัโครงสร้าง หลงัปรบัโครงสร้าง (ม.ค. 2561 เป็นต้นไป) 
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• เป็นบรษิทัโ ลดิง้ จดทะเบียนในประเท มอรเิชียส 
• มกีารถอืหุ้นในชัน้น้ีเพื่อให้คล่องตวัเมื่อขายโครงการ คอื

สามารถกระจายหุ้น BCMN1 ให้แก่ผูล้งทุนไดง้่าย

• เป็นบรษิทัลงทุน จดทะเบียนในประเท มอรเิชียส

• โครงการน้ีไดร้บับัตรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ซึง่
ให้สทิธใินการไดร้บัอนุญาตให้ถอืกรรมสทิธ ิ  ที่ดนิ
ตามที่ค ะกรรมการ BOI เห็นสมควร
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โครงสรำ้งกำรออกเสยีง 

• เนื่องจำกโครงกำร Nimman 1 เป็นโครงกำรทีม่ผีูร้่วมลงทุนหลำยรำย เพื่อควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรงำนรวมถงึกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ รวมถงึกำรขำยโครงกำร BC ผู้

รว่มลงทุนอื่นๆ จงึตกลงให ้BC เป็นผูม้อี ำนำจควบคุม  

• BC ควบคุมสดัส่วนเสยีงในกำรออกเสยีงโดยออกหุน้สำมญั 2 ประเภท (Class) ซึง่มคีวำมแตกต่ำงกนัในดำ้นสทิธอิอกเสยีง โดย BC จะถอืหุน้สำมญั Class A ทัง้หมด ซึง่ 1 

หุน้ Class A จะมสีทิธอิอกเสยีง 10 สทิธ ิและผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ ทัง้หมดจะถอืหุน้สำมญั Class B ทัง้หมด ซึง่ 1 หุน้ Class B จะมสีทิธอิอกเสยีง 1 สทิธ ิ 

• BC ถอืหุน้สำมญั Class A 26.0% ซึ่ง 1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีง 10 สทิธ ิท ำให้ BC สำมำรถควบคุมเสยีงได้ 77.8% โดยสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของและผลตอบแทนจะเป็นไป

ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้คอื 26.0% ดงัแสดงในตำรำงต่อไปนี้  

Class                                  %                    ธ 
         

%    ธ    
      

A BC 35,692,800 26.0% 356,928,000 77.8% 

B NOVA 20,592,000 15.0% 20,592,000 4.5% 
B LANNA 21,964,800 16.0% 21,964,800 4.8% 
B Nimman 1 Thai Co., Ltd. 20,915,588 15.2% 20,915,588 4.6% 
B Sun Yang Asset 7,746,515 5.6% 7,746,515 1.7% 
B Winpeak Limited 4,804,800 3.5% 4,804,800 1.0% 
B ผูร้ว่มลงทุนรายบุคคล 6 ราย 25,563,497 18.6% 25,563,497 5.6% 
            137,280,000 100.0% 458,515,200 100.0% 

หมำยเหตุ: ผูร้ว่มลงทุนทุกรำยรวมถงึผูถ้อืหุน้ขัน้สงูสดุของผูร้ว่มลงทุนทีเ่ป็นนิตบิุคคล ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งใดๆ กบั BC  

ส ำหรบัโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงพฒันำและสรรหำผูร้่วมทุนจำกนี้ไป BC กจ็ะน ำโครงสรำ้งธุรกจิรปูแบบใหม่นี้มำปรบัใชเ้ช่นเดยีวกนั ทัง้นี้หลงัจำก BC เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในโครงกำรใหม่ดว้ยเงนิทุนทีร่ะดมได้จำกตลำดทุนและกระแสเงนิสดภำยใน BC ควำมจ ำเป็นในกำรพึง่พงิผูร้่วมทุนประเภท Financial Investors จงึมี
แนวโน้มทีจ่ะลดลง  
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1.4.12.2. เปรียบเทียบรปูแบบโครงสร้างการถือหุ้นของโครงการแต่ละประเภท  

 โครงการท่ีได้รบับตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) 

โครงการท่ีไม่ได้รบับตัร BOI 

ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ โรงแรม ประเภทอื่นๆ หรอืโรงแรมทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยกำรขอรบับตัร BOI 
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 
(ยกเวน้โครงกำร Nimman 1) 

  

 

อ ำนำจกำรควบคุมของ BC และ
ผูร้ว่มทุน  

• อ ำนำจกำรควบคุมของแต่ละฝ่ำยจะสะทอ้นตำมสดัส่วนกำรถอื
หุน้ ยกเวน้ กรณีต่อไปนี้  

• ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงให้ BC เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุม 
อ ำนำจกำรควบคุมของ BC จะท ำผ่ำนกำรถือหุ้นสำมัญ 2 
ประเภท (Class) โดย BC ถือหุ้นสำมญั Class ที่ให้สทิธิออก

• อ ำนำจกำรควบคุมของแต่ละฝ่ำยจะสะทอ้นตำมสดัส่วนกำรถอื
หุน้ ยกเวน้ กรณีต่อไปนี้ 

• ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงให้ BC เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุม 
อ ำนำจกำรควบคุมของ BC จะท ำผ่ำนกำรถอืหุน้บุรมิสทิธิที่ให้
สทิธอิอกเสยีงรวมกนัแก่ BC มำกกว่ำ 75% ของสทิธอิอกเสยีง

โครงการ

                
       

             
(Holding Co)

           
(Investment Co)

   %

   %

        1         2

บรษิัทไทย

บรษิัทต่างชาติ

BIH 

   %

โครงการ
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   %

   %

        1         2



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำที ่28 
 

 โครงการท่ีได้รบับตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) 

โครงการท่ีไม่ได้รบับตัร BOI 

เสยีงรวมกนัมำกกว่ำ 75% ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ถงึแมว้่ำ
สดัส่วนกำรถอืหุน้จะคดิเป็นสดัส่วนทีน้่อยกวำ่ 51% กต็ำม  

• ในกรณีที่ผูร้่วมลงทุนประสงค์จะมอี ำนำจควบคุมหรอืมอี ำนำจ
ควบคุมร่วมกบั BC อำจด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรต่ำงๆ เช่น กำร
ก ำหนดขอ้สงวนสทิธิ ์(Reserved Matters), กำรท ำสญัญำแนบ
ท้ำย (Addendum to Agreement) ในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 
เพื่อตกลงให้ผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือมีอ ำนำจ
ควบคุมรว่ม  

ทัง้หมด ถงึแมว้่ำสดัส่วนกำรถอืหุน้จะคดิเป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่ำ 
51% กต็ำม 

• ในกรณีที่ผูร้่วมลงทุนประสงค์จะมอี ำนำจควบคุมหรอืมอี ำนำจ
ควบคุมร่วมกบั BC อำจด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรต่ำงๆ เช่น กำร
ก ำหนดขอ้สงวนสทิธิ ์(Reserved Matters), กำรท ำสญัญำแนบ
ท้ำย (Addendum to Agreement) ในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 
เพื่อตกลงให้ผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือมีอ ำนำจ
ควบคุมรว่ม 

กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรขำย
โครงกำร 

ภำยหลงักำรขำยโครงกำรและพน้ระยะเวลำรบัประกนั (Warranty Period) แลว้ BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรทีข่ำย
ไปแลว้  

1.4.12.3.  ประโยชน์ของโครงสร้างธรุกิจรปูแบบใหม่  

1) ลดภำระและคำ่ใชจ้่ำยในกำรดแูลและจดัท ำบญัชขีองบรษิทัย่อยหลำยบรษิทั  
2) สำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของทัง้ BC ผูร้ว่มลงทุน (Investors) และผูซ้ือ้โครงกำร (Buyers) ไดเ้ป็นอยำ่งด ี 
3) ลดควำมซบัซอ้นของโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทัฯ  

1.4.12.4. การด าเนินการส าหรบัโครงสร้างธรุกิจเดิม  

ส ำหรบัโครงกำรส ำหรบัขำยอื่นๆ ทีใ่ชโ้ครงสรำ้งธุรกจิเดมิจะยงัคงไม่มกีำรเปลีย่นแปลง เนื่องจำกกำรปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งมตีน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรสงู หำก BC ขำย
โครงกำรดงักล่ำวออกไปแลว้ BC จะด ำเนินกำรเลกิกจิกำรบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัรว่มในโครงกำรดงักล่ำวภำยใน 5 ปีนบัจำกวนัทีข่ำยโครงกำรแลว้เสรจ็  
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1.4.12.5. โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเลิกกิจการข้างต้น 

ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบยีนเลกิและช ำระบญัชบีรษิทัย่อยตำมโครงสรำ้งเดมิทัง้หมด  BC คำดว่ำจะมโีครงสรำ้ง
กำรถอืหุน้ในอนำคตดงัรปูต่อไปนี้  

   

1.5. อตัราค่าธรรมเนียมท่ี BC เรียกเกบ็ในปัจจบุนั 

o ค่ำธรรมเนียมด าเนินการ (Origination Fee) เรยีกเก็บจำกผู้ร่วมลงทุน ในอตัรำอย่ำงน้อย 3% ของ

ตน้ทุนรวมของโครงกำร (ในอดตีทีผ่ำ่นมำเรยีกเกบ็อยูป่ระมำณ 3% - 12%) 

o ค่ำธรรมเนียมบรกิำรจดักำรและพฒันำโครงกำร (Development Management Fee) เรยีกเก็บจำก

บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร เป็นรำยเดอืนขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำด ต ำแหน่ง และ

ปัจจยัอื่นๆ ของโครงกำร โดยจะเรยีกเกบ็ตำมระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้ง 

o ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรสนิทรพัย ์(Asset Management Fee) เรยีกเกบ็จำกบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร

เป็นรำยเดอืนในอตัรำ 50% ของค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำรและค่ำบรกิำรจดักำร (Development 

Management Fee)  

o ค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร (Exit Fee) เรยีกเก็บจำกผูร้่วมลงทุน ในอตัรำ 3% จำกมูลค่ำที่ขำย

โครงกำร 

o ค่ำยกเลกิสญัญำกำรบรหิำรสนิทรพัย์ (Termination Fee) เรยีกเก็บจำกบรษิทัที่ด ำเนินโครงกำร ใน

อตัรำ 12 เท่ำของคำ่ธรรมเนียมกำรบรหิำรสนิทรพัยร์ำยเดอืน 
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บรษิัททีจ่ดัตัง้ในประเท ไทย

บรษิัททีจ่ดัตัง้ในต่างประเท 

บรษิัทผูร่้วมลงทุนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบั BC
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1.6. อ านาจการควบคมุของ BC และผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็  

ในอดตีทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกผูร้่วมลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศทีส่นใจลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ของ

กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ต้องกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรจงึให ้BC เป็นผูม้อี ำนำจควบคุม อย่ำงไรกต็ำม 

อ ำนำจกำรควบคุมในแต่ละโครงกำรในอนำคต ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้ร่วมลงทุนว่าต้องการมีอ านาจการ

ควบคุมตามสดัส่วนการถอืหุน้หรอืไม่ โดย BC กจ็ะใหส้ทิธทิุกอย่างแก่ผูล้งทุนเช่นเดยีวกบัที ่BC มตีามสดัส่วนใน

การถอืหุน้ เช่น อ านาจในการเปลีย่นผูจ้ดัการโครงการ (General Manager) ในกร ีทีผู่ล้งทุนเหน็ว่าตวัแทนที ่BC 

คดัสรรมาไม่เหมาะสม รวมไปถงึการส่งตวัแทนมาเป็นกรรมการบรษิทัของโครงการตามสดัส่วนการลงทุน ทัง้นี้ ใน

การพจิาร าว่า BC จะมอี านาจควบคุมหรอืไม่นัน้ จะพจิาร าจากสดัส่วนอ านาจในการควบคุมของ BC และผู้

ลงทุนเป็นส าคญั  

แนวทางการพจิาร ากร ีมอี านาจควบคุม และกร ีไมม่อี านาจควบคุม/อ านาจควบคุมรว่ม 

                      ไ                /      
           

สดัส่วนการถอืหุน้ - เกนิกึง่หนึ่ง - ไมเ่กนิกึง่หนึ่ง 
องคป์ระชุมของค ะกรรมการ - เกนิกึง่หนึ่ง - เกนิกึง่หนึ่ง โดยประกอบดว้ย

กรรมการจาก BC อยา่งน้อย 1 
รายและกรรมการจากผูร้ว่มลงทุน 
อยา่งน้อย 1 ราย 

มตคิ ะกรรมการในวาระที่
เป็นขอ้สงวนสทิธิ   (Reserved 
Matters) 

- ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ - ไดร้บัมตอินุมตัจิากกรรมการจาก 
BC อยา่งน้อย 1 ราย และ
กรรมการจากผูร้ว่มลงทุน อยา่ง
น้อย 1 ราย 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระที่
ไมใ่ชข่อ้สงวนสทิธิ   

- เสยีงขา้งมากโดยผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่
มสีทิธอิอกเสยีง 

- เสยีงขา้งมากโดยผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่
มสีทิธอิอกเสยีง 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระที่
เป็นขอ้สงวนสทิธิ    

- 75% ของสทิธอิอกเสยีง - 76% ของสทิธอิอกเสยีง 

ขอ้สงวนสทิธิ    - ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ 1. การลงทุนทีม่มีลูคา่ต่อรายการ 
หรอืการลงทุนทีม่มีลูคา่ต่อปีเกนิ
กวา่ทีก่ าหนด 

2. การเปลีย่นแปลงจ านวน
กรรมการ 

3. การควบรวมกจิการ 
(Amalgamation) 

4. การประกา จ่ายเงนิปันผล 
การขายโครงการ/ทรพัยส์นิ - BC มอี านาจในการตดัสนิใจ - BC ตอ้งไดร้บัความยนิยอมอยา่ง

เป็นลายลกัษ ์อกัษรจาก 
Investor ในเงือ่นไขทเีกีย่วกบัการ
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                      ไ                /      
           

ขายโครงการ/ทรพยัส์นิก่อนการ
เขา้ท ารายการ 

บรกิารบรหิารจดัการทรพัยส์นิ - BC เป็นผูใ้หบ้รกิาร - BC เป็นผูใ้หบ้รกิารโดยผูร้ว่ม
ลงทุนสามารถยกเลกิสญัญาได ้
และ BC ไมส่ามารถเสนอชือ่ผู้
ใหบ้รกิารรายใหมไ่ด ้

ทัง้นี้ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร (Origination Fee) ค่ำธรรมเนียมบริกำรจดักำรและพฒันำโครงกำร (Development 

Management Fee) และค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรสินทรพัย์ (Asset Management Fee) เป็นแหล่งที่มำของรำยได้/

กระแสเงนิสดในช่วงเริม่พฒันำโครงกำรและช่วงบรหิำรโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ก ำหนดใหต้อ้งพจิำรณำอ ำนำจกำรควบคุมในโครงกำรเพื่อพจิำรณำวธิกีำรบนัทกึบญัชคี่ำธรรมเนียมดงักล่ำวดว้ย โดย

ผลกระทบต่องบการเงนิรวมของ BC สามารถอธบิายไดด้งันี้  

           ญ        BC                     BC ไ                /      
           

               ไ          ็    ็    
Origination Fee - BC ไมส่ามารถบนัทกึเป็นรายได ้

- บนัทกึเป็นส่วนเกนิทุนจากการ
จ าหน่ายส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยใน
งบแสดงฐานะทางการเงนิ โดยไมผ่า่น
การบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบก าไร
ขาดทุน 

- BC สามารถบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุน 

Develop Management Fee 
และ Asset Management 
Fee 

- BC ไมส่ามารถบนัทกึเป็นรายได ้
เนื่องจากตดัรายการระหวา่งกนัใน
การจดัท างบการเงนิรวม 

- BC สามารถบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุน เนื่องจากไมเ่ป็นรายการ
ทีต่อ้งตดัรายการระหวา่งกนัในการ
จดัท างบการเงนิรวม 

                ฐ              
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 

- BC แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ
บรษิทัย่อยรวมอยูใ่นแต่ละรายการ
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของงบ
การเงนิรวม ส่งผลใหฐ้านของ
สนิทรพัยร์วมและหนี้สนิรวมจะสงูกวา่
เมือ่เทยีบกบักร ีที ่BC ไมม่มีอี านาจ
ควบคุม/อ านาจควบคุมรว่ม 

- BC ไมแ่สดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ
กจิการในงบการเงนิรวม โดยจะแสดง
เฉพาะเงนิลงทุนในกจิการดงักล่าวใน
รายการ “เงนิลงทุนในการรว่มคา้” 
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1.7. ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

ปัจจุบนั BC ไม่มกีารท ารายการหรอืมกีารพึง่พงิกบับรษิทัอื่นๆ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผูถ้อืหุน้ใหญ่คอืนาย
ปรบัชะรนัซงิห์ ทกัราล (“PT”) และนางร ัม ีทกัราล (“RT”) ซึ่งเป็นมารดาของ PT นอกจากนี้ ไม่มบีรษิทัใด
ของผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีท่ าธุรกจิแขง่ขนักนักบักลุ่มบรษิทัฯ กล่าวคอืประกอบธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นรปูแบบสรำ้ง-
ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sale หรอื BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท์ ศูนย์กำรค้ำ และ
อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุ้นใหญ่ได้ลงนำมในขอ้ตกลงไม่แข่งขนัและให้สทิธิ ์BC ในกำรซื้อ
อสงัหำรมิทรพัยก์่อน ตำมทีไ่ดส้รุปในหวัขอ้ 2.3.14 รำยกำรระหวำ่งกนั 
ในเดอืนสงิหาคม 2558  BC ไดท้ าสญัญากบับรษิทั บ ีแอสเซท็ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (เดมิชื่อบรษิทั บูทคิ แอส
เซ็ท แมเนจเมน้ท์ จ ากดั) หรอื (“BAM”) ซึ่งประกอบธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์และเป็น
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดย BC ได้เข้ารบัโอนสญัญาให้บริการบริหารสินทรพัย์ที่
ด าเนินการโดย BAM รวมถงึรบัโอนพนักงานของ BAM และรบัซื้อสนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน ซึง่ได้
เริม่ทยอยโอนในเดอืนกนัยายน 2558 และแล้วเสร็จในช่วง 2Q2559 ในปัจจุบนั BAM จะให้บรกิารบรหิาร
จดัการโครงการทีไ่ม่ใช่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เท่านัน้ และไม่ใชท้รพัยากร บุคลากรหรอืมทีีต่ ัง้ทีเ่ดยีวกบั BC 
แต่อยา่งใด 
 
กลุ่มบรษิทัทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผูถ้อืหุน้ใหญ่ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (สำมำรถดูรำยละเอยีดตวัยอ่ในเอกสำร 
ตวัยอ่)
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1.7.1 บริษทัท่ีอาจมีความขดัแย้งของผูถ้ือหุ้นใหญ่ ณ 30 มิถนุายน 2562 

นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล และนำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล ซึง่เป็นกรรมกำร BC และนำงรศัม ีทกัรำล ซึง่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ BC มบีรษิทัทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงันี้ 
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หมายเหต ุ 

1. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล หรอื “MT” เป็นบดิำของนำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล หรอื “PT” และเป็นกรรมกำรของ BC 
และนำงรศัม ีทกัรำล หรอื “RT” เป็นมำรดำของ PT และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ BC 

2. บรษิทัที่อำจมคีวำมขดัแยง้กบัผูถ้อืหุ้นใหญ่ ได้แก่ บรษิทัที่มกีรรมกำรที่เป็นสมำชกิครอบครวัทกัรำลร่วมกบั BC 
ไดแ้ก่ MT และ PT โดยบรษิทัเหล่ำนี้เป็นบรษิทัของครอบครวั ประกอบธุรกจิหลำยประเภท โดยบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ท ำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยไ์ดป้ระกอบธุรกจิดงันี้  

o ธุรกจิพฒันำโครงกำรคอนโดมเินียม 1 โครงกำร คอื โครงกำรทรทีอปส ์ซึง่ตัง้อยูท่ี ่อ.บำงละมงุ จ.ชลบุร ี(BL4)  

o เป็นเจำ้ของอำคำรพำณิชย์ คอื BN3 (ให ้BN2 เช่ำรำ้นอำหำร Hard Rock Cafe จ.เชยีงใหม่) และ BL2 (ขำย
หมดแลว้)  

o ธุรกจิโกดงัใหเ้ชำ่ (WH1) 

o บรษิทัทีถ่อืครองทีด่นิ (BQD, BL3, ASIATIC, A.G.ST, A.G.ASSOC, BEHC, A.G.N)  

o ไมม่บีรษิทัใดทีท่ ำธุรกจิโรงแรมหรอืพฒันำโครงกำรเพือ่ขำย (BOS) แขง่ขนักนักบั BC โดยตรง  

3. ณ 30 มถิุนำยน 2562 บรษิทัทีย่ื่นจดทะเบยีนขอเลกิบรษิทัและเสรจ็สิน้กำรช ำระบญัชแีลว้มจี ำนวน 6 บรษิทัไดแ้ก่ 
BECH1, BPKN, BPKNH, BQIN, TUNE, BCM บรษิทัที่ยื่นขอเลกิบรษิทัแล้วในปี 2561-6M2562 และอยู่ระหว่ำง
ช ำระบญัช ีจ ำนวน 7 บรษิทั ไดแ้ก่ TK, BKK1, BKK, TRT, BREIT, BPSH, BPS ส ำหรบับรษิทัทีอ่ยูร่ะหวำ่งเตรยีม
ขอจดทะเบยีนเลกิบรษิทัใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในปี 2562 ไดแ้ก่ BS  

4. BC ไดด้ ำเนินกำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดว้ยกำรใหส้มำชกิครอบครวัทกัรำลทีเ่ป็นกรรมกำรและ/หรอืผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของ BC ไดแ้ก่ MT, PT และ RT ลงนำมในขอ้ตกลงยนิยอมจ ำกดัขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ (Letter of 
Undertaking) เพือ่ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงัสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้  

ผูใ้หส้ญัญา : 1. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล 
2. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล 
3. นำงรศัม ีทกัรำล 

วนัทีท่ าสญัญา: :  10 มกราคม 2562 

วนัทีส่ญัญามผีล :  10 มกราคม 2562 (วนัทีท่ าสญัญา)  
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เงือ่นไขสญัญา : • การไม่ท าธุรกจิแข่งกบักลุ่มบรษิทัฯ : คู่สญัญาใหส้ญัญาว่าตนและบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ. . 2535 (และทีแ่กไ้ข) ของตน ไม่ท าธุรกจิแข่งขนั
กบั BC ซึง่ไดแ้ก่  

1) การสรา้ง ด าเนินงานและขาย (Build-Operate-Sell หรอื BOS) อสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
โรงแรม เซอรว์สิอพารท์เมนท ์อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ (Commercial Real Estate) ใน
ประเท ไทย ไดแ้ก่  นูยก์ารคา้ (Community Mall) และส านกังานใหเ้ชา่  

ทัง้นี้ รวมถงึกร ีการประกอบธุรกจิพ ันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม เซอรว์สิอพาร์
ทเมนท์  ูนย์การค้าและอาคารส านักงาน ที่ไม่อยู่ในรูปแบบ BOS แต่อาจทบัซ้อนกับ
ธุรกิจ BOS บางส่วน เช่น การสร้างโรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อให้บริการ 
(Operate) หรอืการน าห้องชุดที่เหลอืจากการขายโครงการคอนโดมเินียมมาปล่อยเช่า 
เป็นต้น กร ีดงักล่าว ถูกจ ากดัภายในขอ้ตกลงยนิยอมจ ากดัขอบเขตการด าเนินธุรกิจ
เช่นกัน เนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจในแบบเดียวกับธุรกิจของ BC คือ สร้างและ
ด าเนินงานในอสงัหารมิทรพัย์ ถอืว่าเป็นการประกอบธุรกจิที่แข่งขนักนัและทบัซ้อนกบั
ธุรกจิของ BC จงึไมส่ามารถท าได ้

2) การรบับรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทดงักล่าว 

• การขายทีด่นิ : ผูใ้หส้ญัญาจะด าเนินการใหต้นเองและบุคคลตามมาตรา 258 ขา้งต้นของตน 
เสนอขายทีด่นิทีค่รอบครองและทีจ่ะไดม้าในอนาคตใหแ้ก่ BC ก่อนทีจ่ะขายใหบุ้คคลอื่น โดย
หาก BC ปฏเิสธทีจ่ะซื้อทีด่นิดงักล่าว ผูใ้หส้ญัญาและบุคคลตามมาตรา 258 จะตอ้งขายทีด่นิ
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่นในราคาและขอ้เสนอเดยีวกบัทีเ่คยเสนอใหแ้ก่ BC  

เหตุแหง่การ
สิน้สุดของ
ขอ้ตกลง 

: ขอ้ตกลงสิน้สุดลงเมื่อผูใ้หส้ญัญาไม่เป็นกรรมการและ/หรอืไม่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ (ถอืหุน้ในสดัส่วนที่
ต ่ากวา่ 10%) ของหุน้ทีอ่อกช าระแลว้ทัง้หมดของ BC  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1. โครงสร้างรายได้ 

ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 – 2561 และ 6M2562 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย (1) ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัย ์(2) รำยไดจ้ำก
กำรประกอบกจิกำรโรงแรมและอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรคำ้ (3) รำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งบรหิำรโครงกำรทีด่ ำเนินงำนโดยกลุ่มบรษิทัฯ (4) รำยไดอ้ื่น (5) ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกบรษิทั
รว่มคำ้ รำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภทรายได้ โครงการ 
% BC ถือหุ้น
(ทางตรง/อ้อม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 6M2561 6M2562 
ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

1. ก ำไรจำกกำรขำย
โครงกำร 

 

ศนูยก์ำรคำ้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7% - - 230.9 47.4% 2.51 4.5% - - - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่ำตอง 20.4% - - - - 288.5 51.9% 273.4 63.4% - - 
ศนูยก์ำรคำ้ซมัเมอรฮ์ลิลแ์ละส ำนกังำน
ใหเ้ช่ำซมัเมอรฮ์บั 

26.0% 
- - - - - - - - 522.3 77.3% 

รวมก าไรจากการขายโครงการ  - - 230.9 47.4% 291.0 52.3% 273.4 63.4% 522.3 77.3% 

2. รำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กจิกำรโรงแรมและ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่
กำรคำ้ 

ศนูยก์ำรคำ้เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7% 70.4 28.1% 10.9 2.1% - - - - - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่ำตอง 26.4% 31.9 12.7% 91.8 18.9% 28.4 5.1% 28.4 6.6% - - 
โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สขุมุวทิ 24 100.0% 86.7 34.5% 86.5 17.8% 88.2 15.9% 44.3 10.3% 42.5 6.3% 
โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 
พทัยำ  

49.8% 
8.9 3.5% - - - - - - 0.3 0.0% 

โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 
ภูเกต็   

32.1% 
- - 3.6 0.7% 44.0 7.9% 24.0 5.6% 30.5 4.5% 

วลิล่ำ 1 ป่ำตอง 20.4% - - - - 0.92 0.2% 0.1 0.0% 0.9 0.1% 
โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมำน 
เจอรน์ี่ยฮ์บั 

26.0% - - - - - - - - 1.0 0.1% 

 
1 จำกภำษมีลูค่ำเพิม่ (VAT) ทีผู่ซ้ือ้โครงกำรมหีน้ำทีต่อ้งน ำสง่ใหแ้ก่ BC ตำมสญัญำ หลงัจำกขอคนืไดส้ ำเรจ็ในปี 2561 
2 เป็นรำยไดจ้ำกกำรปล่อยเช่ำเนื่องจำกสนิทรพัยเ์ป็นบำ้นที ่BC น ำมำตกแต่งใหม่ (Renovate) 
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ประเภทรายได้ โครงการ 
% BC ถือหุ้น
(ทางตรง/อ้อม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 6M2561 6M2562 
ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

ศนูยก์ำรคำ้ซมัเมอรฮ์ลิล ์ 26.0% - - 12.2 2.7% 61.6 11.1% 28.7 6.7% 35.5 5.2% 
ส ำนกังำนใหเ้ช่ำซมัเมอรฮ์บั 26.0% - - - - 2.8 0.5 - - 20.3 3.0% 
ศนูยก์ำรคำ้และส ำนกังำนใหเ้ช่ำ
ซมัเมอรพ์อยท3์ 

38.3% - - 2.0 0.5% 5.6 1.0% 3.1 0.7% - - 

รวมรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงแรมและอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ
การค้า 

 197.9 78.9% 207.0 42.5% 231.4 41.6% 128.6 29.8% 131.0 19.4% 

3. รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร4 บมจ. บทูคิ คอรป์อเรชัน่  38.9 15.5% 42.5 8.7% 24.2 4.3% 15.7 3.6% 19.9 2.9% 

4. รำยไดอ้ื่นๆ 
บมจ. บทูคิ คอรป์อเรชัน่ และบรษิทัใน
เครอื 

 14.15 5.6% 6.26 1.3% 9.67 1.7% 13.58 3.1% 2.69 0.4% 

รวมรายได้ 1. – 4.    250.9 100.0 486.7 100.0 556.2 100.0 431.3 100.0% 675.9 100.0% 

โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 8 26.0% (2.1)  (2.6)  (2.3)  (3.3)  (1.4)  

 
3 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่พืน้ทีบ่นทีด่นิโฉนดเลขที ่4075 ต.พระโขนง ฝัง่เหนือ อ.พระโขนง กรุงเทพฯ แก่ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ทัง้นี้สญัญำเช่ำไดส้ิน้สดุลงเมือ่ พ.ย. 2561 
4 รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร ประกอบดว้ย รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร (Development Management Fee & Asset Management Fee) รำยไดจ้ำกกำรยกเลกิและสิน้สดุสญัญำบรหิำร (Termination Fee & Exit Fee) 
และรำยไดค้ำ่ธรรมเนียมด ำเนินกำร (Origination Fee) 
5 รำยไดอ้ื่นปี 2559 มรีำยกำรส ำคญัคอืกำรปรบัปรุงกำรขำยเงนิลงทุนซึง่เป็นกำรคนืเงนิสดสว่นทีส่ทุธจิำกสว่นทีเ่รยีกเกบ็จำกลกูหนี้รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคนืให้เจำ้หนี้ทีเ่กดิภำยใตช้ว่งกำรบรหิำรจดักำรของ
โรงแรม โอโซ่ พทัยำ จ ำนวน 5.1 ลำ้นบำท 
6 รำยไดอ้ื่นปี 2560 มรีำยกำรเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีไดร้บัคนื 1.1 ลำ้นบำท จำกกำรทีพ่นกังำนลำออก และมรีำยกำรไดร้บัยกเวน้ดอกเบีย้จำกรรมกำรคอืนำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล จ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท 
7 รำยไดอ้ื่นปี 2561 มรีำยกำรหลกัๆ ไดแ้ก่ดอกเบีย้รบัจ ำนวน 3.4 ลำ้นบำท และรำยไดค้่ำปรบัจำกกำรทีผู่ร้บัเหมำก่อสรำ้งของศนูยก์ำรคำ้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง ทีส่ง่มอบงำนล่ำชำ้กว่ำก ำหนดจ ำนวน 5.4 
ลำ้นบำท 
8 รำยไดอ้ื่น 6M61 ประกอบไปดว้ยรำยกำรทีส่ ำคญัประมำณ 11.3 ลำ้นบำทจำกโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่ำตอง ซึง่แยกเป็นกำรเคลมจำกกำรตรวจรบังำนก่อสรำ้ง 8.3 ลำ้นบำท และ ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยทีต่ ัง้
ไวเ้กนิประมำณ 3.0 ลำ้นบำท 
9 รำยไดอ้ื่น 6M62 มรีำยกำรส ำคญัเป็นดอกเบีย้รบัจ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท 
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ประเภทรายได้ โครงการ 
% BC ถือหุ้น
(ทางตรง/อ้อม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 6M2561 6M2562 
ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

5. ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)
จำกบรษิทัรว่มคำ้ 

โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 11 26.0% 0.1  (6.9)  2.6  0.4  1.3  
โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 16 26.0% (1.4)  (1.4)  0.2  (0.1)  0.6  
โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 23 26.0% 1.5  0.4  4.3  1.3  3.3  
รวมส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากการ
ร่วมค้า 

 
(1.8)  (10.6)  4.7  (1.7)  3.8  

รวมรายได้จากธรุกิจท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการ 

  
249.1  476.1  560.9  429.6  679.7  
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2.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกั คอืกำรสรำ้งโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยร์ูปแบบใหม่ ( Innovative 
Real Estate Solutions) ใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุน ไดแ้ก่ กำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยใ์นรปูแบบสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำย 
(Build-Operate-Sell: BOS) ประเภทโรงแรม เซอรว์สิอพำรท์เมนท ์ศูนยก์ำรคำ้ และอำคำรส ำนกังำนใหเ้ชำ่ ในพืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภำพทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชัน้ใน ย่ำนสุขุมวทิตอนตน้ และเมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญั เช่น พทัยำ ภูเกต็ และ
เชยีงใหม่ โดยรูปแบบกำรพฒันำดงักล่ำวท ำให้ BC สำมำรถเพิม่ผลตอบแทนจำกกำรน ำเงนิก ำไรทีไ่ดร้บัจำกกำรขำย
โครงกำรไปลงทุนในโครงกำรทีม่ศีกัยภำพใหม่ๆ  ในอนำคต ไดท้นัท ีขัน้ตอนของกำรสรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำย มดีงันี้  

 การสร้าง (Build)  

สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอนยอ่ยคอืขัน้ตอนก่อนกำรพฒันำโครงกำร (Pre-Development Phase) และขัน้ตอนพฒันำ
โครงกำร (Development Phase) 

1) ขัน้ตอนก่อนการพฒันาโครงการ (Pre-Development Phase) ไดแ้ก่  

1.1) กำรเลอืกท ำเลและจดัหำทีด่นิ  

BC จะจดัซื้อทีด่นิตำมแผนงำนลงทุนเท่ำนัน้ โดย BC ไม่มนีโยบำยซื้อทีด่นิเกบ็ไว้และจะจดัหำทีด่นิ
ในกรุงเทพฯ และหวัเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชำกรและนักท่องเทีย่วจ ำนวนมำกเช่น จ.ภูเกต็ จ.เชยีงใหม่    
จ.ชลบุร ีจ.ระยอง จ.กระบี ่เกำะสมุย และจงัหวดัทีม่กีำรขยำยสนำมบนิหรอืเพิม่จ ำนวนเทีย่วบนิ BC 
เน้นกำรซื้อทีด่นิทีม่กีำรเตบิโตสูงและมคีวำมเสีย่งต ่ำ โดยพจิำรณำองคป์ระกอบส ำคญั ไดแ้ก่ ท ำเล
ทีต่ัง้ทีเ่หมำะสมและมศีกัยภำพ, ลกัษณะและรปูรำ่งทีด่นิ, ผงัเมอืงทีท่ีด่นิแหง่นัน้ตัง้อยู่ (Zoning) เชน่ 
เขตทีพ่กัอำศยั, เขตอตุสำหกรรม, ขอ้จ ำกดักำรใชท้ีด่นิและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะเป็นตวัก ำหนด
รูปแบบของโครงกำร, รำคำของทีด่นิเหมำะสมและมคีวำมไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ ทัง้ใน
กรณีเป็นกรรมสทิธิใ์นกำรครอบครอง (Freehold) และสทิธกิำรเช่ำ (Leasehold) และสทิธปิระโยชน์
จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) และสทิธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น หำกเป็นโครงกำร
เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์หรือโรงแรม BC จะพิจำรณำจัดหำที่ดินที่เป็น Freehold และหำกเป็น
ศูนยก์ำรคำ้หรอืส ำนักงำนใหเ้ช่ำ BC จะพจิำรณำทัง้ประเภท Freehold และ Leasehold นอกจำกนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำที่ดินอย่ำงสม ่ำเสมอ  ท ำให้สำมำรถ
ประเมนิและวำงแผนกำรกำรซื้อทีด่นิไดอ้ย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแผน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  

1.2) กำรศกึษำควำมเป็นไดข้องโครงกำร (Feasibility Study)  

BC จะด ำเนินกำรจดัท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร (Feasibility Study) เพือ่ประกอบกำร
ตดัสนิใจกำรลงทุน โดยค ำนึงถงึถงึควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินงำน ควำมคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน กำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย และกำรใช้ประโยชน์สูงสูดของที่ดนินัน้ๆ (Highest and Best 
Use of Land) ซึง่กำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรนัน้ ประกอบดว้ย  

- กำรศกึษำควำมเป็นไปไดท้ำงกำยภำพของโครงกำร (Physical Feasibility Study) 

BC จะท ำกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลที่ดิน ท ำเล ต ำแหน่งที่ตัง้ กำรคมนำคม สภำพแวดล้อม 
รวมถงึขอ้จ ำกดัทำงดำ้นกฎหมำย เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบทำงกำยภำพทีเ่หมำะสมของโครงกำร เชน่ พืน้ที่
อำคำร พืน้ทีใ่ชส้อย จ ำนวนหอ้งพกั จ ำนวนชัน้ ลกัษณะโครงสรำ้ง เป็นตน้ 
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- กำรศกึษำควำมเป็นไปไดท้ำงดำ้นกฎหมำย (Legal Due Diligence) 

BC จะตรวจสอบสถำนะของโครงกำรเบื้องต้น (Initial Due Diligence) โดยจะพจิำรณำว่ำพืน้ทีห่รอื
ทีด่นิหรอือำคำรดงักล่ำวมคีวำมเสีย่งในกำรลงทุนและพฒันำโครงกำรหรอืไม่ หลงัจำกนัน้จะมกีำร
ว่ำจำ้งทีป่รกึษำทำงกฎหมำยเพื่อตรวจสอบสถำนะของโครงกำรอย่ำงละเอยีด (Full Due Diligence) 
โดยศกึษำขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร อำท ิกฎหมำยผงัเมอืง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ กฎหมำย
ควบคุมอำคำร ควำมถูกตอ้งและครบถว้นของโฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- กำรศกึษำควำมเป็นไปไดท้ำงกำรตลำด (Market Feasibility Study) 

BC จะศึกษำแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของตลำด (กำรท่องเที่ยว ศูนย์กำรค้ำ และอื่นๆ) 
สภำพแวดลอ้มทำงกำรตลำด เชน่ มลูคำ่ตลำด คูแ่ขง่ พฤตกิรรมตลำด ในแต่ละพืน้ที ่เป็นตน้ รวมถงึ
ผลกำรศึกษำหรือวิเครำะห์ทำงกำรตลำด เพื่อช่วยประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกกลยุทธ์ที่
เหมำะสมและใชใ้นกำรเลอืกประเภทของอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะพฒันำ 

- กำรศกึษำควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงนิ (Financial Feasibility Study) 

BC จะจดัท ำแบบจ ำลองทำงกำรเงนิ (Financial Model) โดยจะพจิำรณำถงึตน้ทุนของโครงกำร ผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคตและอัตรำผลตอบแทนของโครงกำร หำกโครงกำรใดที่กลุ่มบริษัทฯ 
พจิำรณำว่ำพฒันำแลว้จะไดอ้ตัรำผลตอบแทนภำยในของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal Rate of Return 
“IRR”) ในระดบัไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนด กลุ่มบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรลงทุนพฒันำโครงกำรดงักล่ำวนัน้ 
ทัง้นี้ อตัรำผลตอบแทนดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมสภำวะตลำดและควำมเป็นทีต่้องกำรของ
โครงกำรในขณะนัน้ 

1.3) กำรเจรจำต่อรองและกำรท ำสญัญำซือ้ขำยทีด่นิ  

หลงัจำกกำรศกึษำควำมเป็นไปไดแ้ละกำรตรวจสอบสถำนะของโครงกำร BC จะเจรจำกบัเจำ้ของ
ทีด่นิ เพือ่ท ำกำรซือ้หรอืเช่ำทีด่นิทีจ่ะน ำมำพฒันำโครงกำร หลงัจำกทีต่กลงรำคำได ้กลุ่มบรษิทัฯ จะ
ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิกบัผูข้ำยหรอืท ำบนัทกึขอ้ตกลงเพื่อเช่ำทีด่นิ ทัง้นี้ ตำมนโยบำยของกลุ่ม
บรษิทัฯ จะท ำกำรโอนทีด่นิหรอืจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำทีด่นิหลงัจำกวนัที่ลงนำมในสญัญำจะซื้อจะ
ขำยทีด่นิหรอืวนัทีล่งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงเพื่อเช่ำทีด่นิ ซึ่งระยะเวลำจะขึน้อยู่กบักำรเจรจำตกลง
กบัเจำ้ของทีด่นิในแต่ละโครงกำร โดยทีจ่ะมกีำรวำงเงนิมดัจ ำในวนัทีท่ีล่งนำมในสญัญำจะซื้อจะขำย
ทีด่นิหรอืวนัทีล่งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงเพือ่เชำ่ทีด่นิ 

1.4) กำรจดัหำเงนิลงทุนและผูร้ว่มทุน  

BC จะด ำเนินกำรจดัหำแหล่งเงินลงทุนเพื่อให้มัน่ใจว่ำโครงกำรที่ก ำลงัจะพฒันำจะมีเงินลงทุน
เพยีงพอตำมแผนธุรกจิ โดยแหล่งเงนิทุนในอดตีของ BC มำจำก 2 แหล่ง ไดแ้ก่  

1) เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์– โดยปกตจิะไดร้บัเงนิกูย้มืเป็นสดัส่วนประมำณ 60%-70% ของ
ตน้ทุนโครงกำร 

2) เงนิทุนหมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทัฯ และเงนิทุนจำกผูร้่วมทุน –คดิเป็นประมำณ 30%-40% ของ
ตน้ทุนโครงกำร ทัง้ในรปูแบบเงนิกูย้มืและเงนิทุน โดยอำจเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ
และผูร้่วมทุนมำกกว่ำ 1 รำย โดยผูร้่วมทุนทัง้หมดไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่ใช่
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ในสว่นของเงนิกูย้มืจะมกีำรคดิอตัรำดอกเบีย้ในอตัรำใกลเ้คยีงกบัดอกเบี้ย
เงนิกูย้มืธนำคำรและไมม่เีงือ่นไขกำรกูย้มืทีท่ ำให ้BC เสยีประโยชน์ 
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หลกัเกณฑก์ำรเลอืกผูร้่วมลงทุน คอื เป็นผูร้่วมลงทุนทีไ่ม่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ทัง้นี้ ภำยหลงัจำก BC 
เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในโครงกำรใหม่ดว้ยเงนิทุน
ทีร่ะดมไดต้ลำดทุนและกระแสเงนิสดภำยใน BC  

2) ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ (Development Phase) ไดแ้ก่  

2.1) กำรออกแบบและวำงแผนก่อสรำ้ง  

BC จะด ำเนินกำรประสำนงำนให้ผู้เชี่ยวชำญออกแบบโครงกำรโดยละเอียดทัง้ด้ำนสถำปัตยกรรม 
โครงสรำ้ง และงำนระบบ โดยวำ่จำ้งทีป่รกึษำ สถำปนิก วศิวกร ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของแต่ละโครงกำร ในทุกโครงกำร BC ว่ำจ้ำงวศิวกรควบคุมต้นทุน (Quantity Surveyor หรอื 
QS) ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัสำกล ซึง่ในปัจจุบนั BC ใชบ้รกิำรหลำยบรษิทั เพือ่ท ำหน้ำทีต่รวจสอบปรมิำณและ
รำคำตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนพฒันำโครงกำร ซึ่งรวมถึงกำรช่วยประเมินต้นทุนแบบก่อสร้ำงให้ตรงตำม
คุณสมบตัทิีบ่รษิทัตอ้งกำร ไปจนถงึระหวำ่งกำรก่อสรำ้งในทุกระยะไปจนกระทัง่ปิดงำน  

ขัน้ตอนกำรออกแบบและวำงแผนก่อสรำ้งนี้ จะใชร้ะยะเวลำประมำณ 3-6 เดอืน พรอ้มไปกบักำรจดัหำ
เงนิในกำรก่อสร้ำง โดยส่วนใหญ่ กลุ่มบรษิทัฯ จะเริม่ออกแบบโครงกำรก่อนลงนำมรบัโอนกรรมสทิธิ ์
หรอืจดทะเบยีนกำรเชำ่ทีด่นิจำกผูข้ำย  

2.2) กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ  

กำรขอควำมเหน็ชอบและกำรขอใบอนุญำตหลกัๆ ไดแ้ก่ 

o รำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
ส ำหรบัโครงกำรทีต่อ้งมกีำรขอควำมเหน็ชอบ ซึง่ใชเ้วลำในกำรขอควำมเหน็ชอบประมำณ 4-7 
เดอืน โดยทีผ่ำ่นมำกลุ่มบรษิทัฯ ไมม่ปีระเดน็เรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

o กำรขอใบอนุญำตก่อสรำ้งอำคำร  

o กำรขอบตัรส่งเสรมิจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (Board of Investment : BOI) ของ
กจิกำรโรงแรม ซึ่งจะตอ้งมจี ำนวนหอ้งและ/หรอืมทีุนจดทะเบยีนตามก าหนด และใชร้ะยะเวลา
ในการขอบตัรส่งเสรมิประมาณ 4-6 เดอืน โดยในปัจจุบนัม ี5 โครงการทีไ่ดร้บับตัรส่งเสรมิจาก 
BOI ได้แก่ โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 11, โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23, โรงแรมโอ๊ควู้ด                 
โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั และโรงแรมเชยีงใหม่
นิมมาน 2 โดยสทิธปิระโยชน์ทีค่าดหวงัจากบตัรส่งเสรมิ BOI หลกัๆ คอืการไดร้บัอนุญำตใหค้น
ต่ำงดำ้วถอืหุน้ทัง้หมดในบรษิทัย่อย ส ำหรบัโครงกำรในอนำคตคอืโครงการโรงแรม / เซอร์วสิ 
อพารท์เมนท ์สุขมุวทิ 36 โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทร ีBC จะด าเนินการขอบตัรส่งเสรมิ BOI 
(สรุปลกัษณะสทิธิประโยชน์ BOI ที่ได้รบัของแต่ละโครงการ ในส่วนที่ 2.3 หวัข้อ 5 ข้อ 5.5 
ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ยอ่ย 5.6.8) 

2.3) กำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำและกำรจดัหำวสัดุ  

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถอืของผูร้บัเหมำ เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้ำ่โครงกำรจะมี
คุณสมบตัติำมที่บรษิทัต้องกำรและเสรจ็ทนัเวลำเป็นไปตำมแผน เมื่อ QS ได้ประเมนิต้นทุนงำนแต่ละ
ส่วนของโครงกำรตำมขัน้ตอน 2.1) ออกมำแลว้นัน้ ทำง BC จะเปิดประมลูผูร้บัเหมำหลกั ซึง่โดยปกตจิะ
ตดิต่อผูร้บัเหมำระดบัแนวหน้ำทัง้หมดซึ่งจะมปีระมำณ 10 บรษิทั โดยใชว้ธิปีระมูลงำน และจะคดัเลอืก
จำกผูร้บัเหมำอย่ำงน้อย 3 รำยที่เสนอขอ้เสนอด้ำนเทคนิคและขอ้เสนอด้ำนรำคำ รวมถงึตำรำงเวลำที่
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คำดวำ่จะใชม้ำยงักลุ่มบรษิทัฯ โดย BC จะพจิำรณำจำกหลำยๆ องคป์ระกอบไมว่ำ่จะเป็นควำมเชีย่วชำญ
ส ำหรบัประเภทโครงกำร รำคำ ระยะเวลำที่ใช้ และจึงคดัเลอืกผูร้บัเหมำหลกัและท ำสญัญำตกลงโดย
ก ำหนดรำคำชดัเจน ส ำหรบัผูร้บัเหมำรำยย่อย ส ำหรบังำนอื่นๆ ไดแ้ก่ งำนตอกเสำเขม็ งำนระบบต่ำงๆ 
งำนตกแต่งภำยใน BC ใชว้ธิปีระมลูงำนโดยค ำนึงถงึควำมเชีย่วชำญส ำหรบัประเภทโครงกำร รำคำ และ
ระยะเวลำที่ใช้ เมื่อประมูลเสรจ็ก็จะท ำสญัญำโดยก ำหนดรำคำชดัเจน เพื่อลดควำมเสีย่งเรื่องกำรขำด
แคลนและควำมผนัผวนของรำคำวสัดุก่อสรำ้ง  

2.4) กำรก่อสรำ้งและกำรควบคุมควำมคบืหน้ำและตน้ทุนกำรก่อสรำ้ง  

กลุ่มบรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงและคุณภำพของวสัดุก่อสร้ำง กลุ่มบรษิทัฯ มี
นโยบำยทีจ่ะแต่งตัง้ผูร้บัเหมำหลกั ซึ่งรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็และมกีำรแต่งตัง้ผูร้บัเหมำรำยย่อย
อื่นๆ ตำมควำมเชี่ยวชำญในงำนแต่ละประเภท เช่น งำนตกแต่งภำยใน งำนระบบ งำนลิฟท์ งำน
เครื่องปรบัอำกำศ เป็นต้น  ซึ่งทัง้นี้จะช่วยให้กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถควบคุมคุณภำพและค่ำใช้จ่ำยให้
เป็นไปตำมแผนกำรลงทุนและงบประมำณได ้นอกจำกกำรว่ำจำ้ง QS กลุ่มบรษิทัฯ ยงัว่ำจำ้งผูค้วบคุม
งำนก่อสร้ำง (Construction Manager: CM) เพื่อควบคุมควำมคบืหน้ำและคุณภำพงำนก่อสร้ำงประจ ำ
โครงกำรอกีดว้ย กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรดูแลตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรก่อสรำ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ ฝ่ำยพฒันำ
และก่อสร้ำงโครงกำรจะเขำ้ไปตรวจงำนและประชุมร่วมกบัผูร้บัเหมำหลกัและผูค้วบคุมงำน (CM) ทุก
สปัดำห์ เพื่อติดตำมควำมคบืหน้ำให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยทุกเดอืน CM จะน ำส่งรำยงำน
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้งอย่ำงเป็นทำงกำรมำยงัฝ่ำยพฒันำและก่อสรำ้งโครงกำร และรำยงำนทนัที
หำกพบเหตุที่อำจท ำให้ล่ำช้ำหรอืเหตุใดที่อำจท ำให้กำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแผน นอกจำกนี้ ฝ่ำย
พฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรจะมีกำรประชุมพูดคุยกับ QS ทุกสปัดำห์ และทุกเดือน QS จะมกีำรส่ง
รำยงำนสอบทำนตน้ทุนกำรก่อสรำ้งวำ่สอดคลอ้งกบัควำมคบืหน้ำของโครงกำรมำยงักลุ่มบรษิทัฯ  

ระยะเวลำกำรในกำรก่อสรำ้งแต่ละโครงกำรโดยเฉลีย่ประมำณ 12–18 เดอืน  

2.5) กำรจดัหำผูบ้รหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์(Real Estate Operator)  

BC มนีโยบำยก ำหนดให ้BC เป็นผูบ้รหิำรจดักำรสนิทรพัย์ของทุกโครงกำร ซึง่รวมงำนสนับสนุน (Back 
Office) เช่น ดำ้นบญัช ีกำรเงนิ ภำษอีำกร กำรขออนุญำต กำรพฒันำโครงกำรกำรบรหิำรจดักำรผลกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกจิ  

ส ำหรบัส่วนงำนโรงแรม / งำนบรกิำรหลกัของโครงกำร (Front Office) BC จะพจิำรณำกำรบรหิำรจดักำร
เอง หรอืว่ำจ้ำงบรษิัทเครอืโรงแรมที่มชีื่อเสยีง (Hotel Chain) เพื่อบรหิำรโครงกำรให้ผลประกอบกำร
เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้ ในส่วนกำรเลอืกบรษิทับรหิำรจดักำรโรงแรม BC จะเลอืกบรษิทัทีม่ปีระวตักิำร
ด ำเนินงำนทีด่ ีแบรนดเ์ป็นทีรู่จ้กัส ำหรบัประเภทอสงัหำริมทรพัยน์ัน้ๆ เช่น แบรนดซ์ทิำดนีส ์(Citadines) 
บรหิำรโดย The Ascott Group ประเทศสงิคโปร์, แบรนด์โอโซ่ (OZO) บรหิำรโดย ONYX Hospitality 
Group ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้บริหำรกลุ่มเดียวกับแบรนด์อมำรี (Amari), แบรนด์โอ๊ควู้ด (Oakwood) 
บรหิำรโดย Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Oakwood Worldwide ประเทศสหรฐัอเมรกิำ และแบ
รนด์ไฮแอท เพลส (Hyatt Place) บรหิำรโดย Hyatt Hotel Corporation ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นต้น 
ในส่วนของโรงแรมที่บริหำรจัดกำรเอง BC อำจพิจำรณำใช้แบรนด์ของตนเองชื่อ เจอร์นี่ย์ฮับ 
(Journeyhub) หรือ แบรนด์ที่ทำง BC ได้รับสิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel 
Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya  
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ส ำหรบักำรบรหิำรพืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้และส ำนกังำนใหเ้ชำ่ BC ด ำเนินกำรบรหิำรงำนเอง โดยมทีมีงำนทีม่ี
ประสบกำรณ์ 

2.6) กจิกรรมก่อนกำรเปิดโครงกำร (Pre-Opening Activities) 

ก่อนกำรเปิดโครงกำรประมำณ 2-4 เดอืนกลุ่มบรษิทัฯ จะจดัหำและอบรมบุคลำกรใหม้คีุณสมบตั ิควำมรู้
และควำมเข้ำใจเพื่อควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทำง
กำรตลำดเพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและประชำชนทัว่ไปรู้จกัโครงกำรของกลุ่มบรษิัทฯ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
เช่น บรษิทัท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ อนิเตอร์เน็ต โซเชยีลเน็ตเวริ์ค หนังสอืพมิพ์ นิตยสำร และกำรเขำ้
รว่มงำนดำ้นกำรท่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 การด าเนินงาน (Operate) 

ในกำรด ำเนินโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ BC จะด ำเนินกำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อบรหิำรให้
มัน่ใจไดว้ำ่ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเป็นไปตำมแผนและสม ่ำเสมอในระยะเวลำอนัสัน้ กำรบรหิำรจดักำร
รวมถงึกำรที ่BC เขำ้ด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรเองหรอืกำรควบคุมดูแลผูบ้รหิำรจำกภำยนอก เช่น ผูบ้รหิำร
งำนเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์และโรงแรม กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน รำยได้ ค่ำใช้จ่ ำย สภำพกำรแข่งขนั 
รวมถงึกำรวำงแผนเชงิกลยุทธส์ ำหรบักำรด ำเนินกำรโครงกำร 

 การขาย (Sell)   

ปัจจุบันมีผู้พฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยที่ใช้กลยุทธ์และตัง้อยู่ในท ำเลที่เป็นจุดยุทธศำสตร์
เช่นเดยีวกบักลุ่มบรษิทัฯ ยงัมจี ำนวนอยู่น้อยรำย โดยส่วนมำกคู่แขง่ขนัจะเป็นคู่แขง่ขนัทำงออ้ม โดยกำรขำย
โครงกำรทีผ่่ำนมำนัน้จะมทีัง้ในรูปแบบที ่BC ตดิต่อไปยงัผูซ้ื้อ (Buyer) โดยตรง และ/หรอืผ่ำนทำงนำยหน้ำ 
ทัง้นี้ในกำรประกำศขำยโครงกำรในแต่ละครัง้ โดยทัว่ไปจะมผีู้ร่วมสนใจมำลงนำมขอ้ตกลงรกัษำควำมลบั 
(Confidentiality Agreement) ไม่ต ่ำกว่ำ 5 รำย บ่งบอกถึงควำมน่ำสนใจในโครงกำรและกำรไม่ต้องพึ่งพงิ
ลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่ง 

เนื่องจำกนโยบำยของกลุ่มบรษิทัฯ คอื สรำ้ง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sell: BOS) โดยเน้นกำรพฒันำ
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย ซึ่งคู่แข่งทัว่ไปไม่ไดพ้ฒันำเพื่อขำย ส่วนใหญ่จะพฒันำเพื่อบรหิำรงำนใน
ระยะยำว ซึ่งไดร้บัรำยไดต้ลอดระยะเวลำของโครงกำร ในขณะทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรำยไดจ้ำกก ำไรจำกกำร
ขำยสนิทรพัย์ให้กบับุคคลภำยนอก นอกจำกนี้  ในบำงโครงกำรโรงแรมหรอืเซอร์วสิ อพำร์ทเมน้ท์ของกลุ่ม
บรษิัทฯ มจีุดเด่นคอืได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยชำวต่ำงชำติสำมำรถเป็นเจ้ำของที่ดินและโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์สูงสุดได้ร้อยละ 100 ท ำให้นักลงทุนต่ำงชำติไม่จ ำเป็นต้องหำผู้ร่วมลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
สญัชำตไิทย   

เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ผ่ำนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรขำยดงันี้  เมื่อกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถหำผูซ้ื้อทีส่นใจจะซื้อโครงกำร
ได้แล้ว  ภำยหลังจำกกำรลงนำมในสัญญำจะซื้อจะขำยหุ้น  (Share Purchase Agreement :  SPA)                        
กลุ่มบรษิทัฯ จะแจง้ไปยงัผูร้่วมลงทุนถงึแผนกำรขำย ระยะเวลำกำรขำย เงื่อนไขส ำคญั รวมถงึประมำณกำร
ก ำไรจำกกำรขำยสุทธทิีผู่ร้่วมลงทุนจะไดร้บั, ประสำนงำนกบัสถำบนักำรเงนิในกำรปลดภำระจ ำนองและภำระ
ค ้ำประกนัต่ำงๆ, ประสำนงำนใหม้กีำรเปิดบญัชธีนำคำรในบรษิทัย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อรบัเงนิทีไ่ด้รบัจำกกำร
ขำย โดยทัง้หมดจะต้องด ำเนินกำรให้เสรจ็ก่อนวนัสิ้นสุดกำรท ำรำยกำร (Closing Date)ที่ตกลงกนักบัผูซ้ื้อ  
เมื่อผูซ้ื้อช ำระเงนิค่ำซื้อโครงกำรเรยีบรอ้ยแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรกระจำยเงนิหลงัจำกหกัค่ำใชจ้่ำย
ต่ำงๆ แลว้ไปยงัผูถ้อืหุน้/ผูร้ว่มทุนทัง้หมด รวมถงึไปยงั BC เอง ซึง่ทัง้หมดจะใชเ้วลำไมเ่กนิ 6 เดอืน  
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2.3. ลกัษณะสินค้าและการบริการ 

 ธรุกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์ 

1) โรงแรมโอค๊วู้ด เรสซิเดนซ ์สขุมุวิท 24 (Oakwood Residence Sukhumvit 24) 
ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : เซอรว์สิอพำรท์เมนทท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงแรม 
มำตรฐำนหอ้งพกั : Upper Midscale หรอืเทยีบเท่ำไดก้บัโรงแรมระดบั 3 ดำว 
จ ำนวนหอ้งพกั : 79 หอ้ง 
สถำนทีต่ัง้ : ซอยสุขมุวทิ 24 เขตคลองตนั กรุงเทพมหำนคร 
อตัรำกำรเขำ้พกั  : 2559 = 83.0% / 2560 = 84.2% / 2561 = 84.8% / 6M2562 = 80.6% 
เปิดด ำเนินกำร : ปี 2550 
บรหิำรงำนโดย : บรษิทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอรว์สิเซส (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
ด ำเนินกำรโดย : BSA 

   
2) เซอรวิ์สอพารท์เมนทเ์ครือซิทาดีนส ์(Citadines) 4 แห่ง  

โรงแรม ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 16 ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 8 ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 11 ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 23 
ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ เซอรว์สิอพำรท์เมนทท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงแรม 
มำตรฐำนหอ้งพกั Midscale (เทยีบเท่ำกบัโรงแรม 3 ดำว) 
จ ำนวนหอ้งพกั 79 หอ้ง 130 หอ้ง 134 หอ้ง 138 หอ้ง 
สถำนทีต่ัง้ ซอยสขุมุวทิ 16 ซอยสขุมุวทิ 8 ซอยสขุมุวทิ 11 ซอยสขุมุวทิ 23 
อตัรำกำรเขำ้พกั 2559 / 
2560 / 2561 / 6M2562 

88.4% / 88.7% / 
89.8% / 88.9% 

82.4% / 81.0% / 
82.4% / 82.5% 

86.7% / 53.6%10 / 
85.2% / 85.3% 

87.8% / 87.4% / 
87.8% / 89.5% 

ปีทีเ่ปิดด ำเนินกำร ปี 2550 ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 
บรหิำรงำนโดย บรษิทั แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ด ำเนินกำรโดย BL BB  BR  BA 

 

   

 
10 อตัรำกำรเขำ้พกัลดลงอยำ่งมสีำระส ำคญัเนื่องจำกมกีำรปรบัปรุงซ่อมแซมระหวำ่งปี 2560 
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 ธรุกิจโรงแรม 

1) โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ (Oakwood Hotel Journeyhub Phuket Hotel, Phuket) 
ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : โรงแรม 
มำตรฐำนโรงแรม : Midscale (เทยีบเท่ำกบัโรงแรม 3 ดำว) 
จ ำนวนหอ้งพกั : 200 หอ้ง 
ตน้ทุนโครงกำร :  460.8 ลำ้นบำท 
สถำนทีต่ัง้ : ชำยหำดป่ำตอง จงัหวดัภูเกต็ 
อตัรำกำรเขำ้พกั  : 2561 = 52.7% / 6M2562 = 66.4% 
เปิดด ำเนินกำร : พฤศจกิำยน 2560 
บรหิำรงำนโดย : BC 
ด ำเนินกำรโดย : BTPS3 

   

2) วิลล่า 1 ป่าตอง  
ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : อำคำรวลิล่ำ  
จ ำนวนหอ้งพกั : 1 หอ้ง 
ตน้ทุนโครงกำร :  25 ลำ้นบำท 
สถำนทีต่ัง้ : อ.ป่ำตอง จงัหวดัภูเกต็ 
เปิดด ำเนินกำร : 12 เม.ย. 2561 
บรหิำรงำนโดย : BC 
ด ำเนินกำรโดย : BPK2 

วลิล่า 1 ป่าตอง ไดท้ าสญัญาใหเ้ชา่และสญัญาใหบ้รกิารแก่ผูเ้ชา่ทีเ่ป็นบุคคลไมเ่กีย่วขอ้งกนั ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2561 

ถงึเดอืนกรกฎาคม 2563 ในอตัราคา่ธรรมเนียมรวม 150,000 บาท/เดอืน  
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3) โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา  

ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : โรงแรม  
จ ำนวนหอ้งพกั : 79 หอ้ง 
ตน้ทุนโครงกำร :  ประมำณ 140 ลำ้นบำท 
อตัรำกำรเขำ้พกั : 11.4 %  
สถำนทีต่ัง้ : ถนนพทัยำ 2 ซอย 15 บรเิวณหำดพทัยำกลำง จ. ชลบุร ี
เปิดด ำเนินกำร : เม.ย. 2562 
บรหิำรงำนโดย : Oakwood 
ด ำเนินกำรโดย : BMT2 

  
4) โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอรน่ี์ยฮ์บั (นิมมาน วนั)  

ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : โรงแรม  
จ ำนวนหอ้งพกั : 202 หอ้ง 
ตน้ทุนโครงกำร :  ประมำณ 645 ลำ้นบำท 
อตัรำกำรเขำ้พกั : 9.1%  
สถำนทีต่ัง้ : ถ.หว้ยแกว้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
เปิดด ำเนินกำร : ม.ิย. 2562 
บรหิำรงำนโดย : Accor 
ด ำเนินกำรโดย : BCMN1 
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 ธรุกิจศนูยก์ารค้าและส านักงานให้เช่า (Commercial Real Estate) 

 

ณ 30 มถิุนำยน 2562 BC ไมม่ธีุรกจิศนูยก์ำรคำ้และส ำนกังำนใหเ้ชำ่ทีด่ ำเนินกำรอยู ่เนื่องจำก BC ไดข้ำยโครงกำร
ศูนยก์ำรคำ้ซมัเมอรฮ์ลิลแ์ละอำคำรส ำนกังำนใหเ้ชำ่ซมัเมอรฮ์บั ยำ่นสถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง ไปเมือ่ 28 มถินุำยน 
2562 (ดรูำยละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ 2.3.5) ส ำหรบัโครงกำรศนูยก์ำรคำ้และส ำนกังำนใหเ้ชำ่ซมัเมอร์พอยท ์อยูร่ะหวำ่งกำร
ก่อสรำ้ง (ดรูำยละเอยีดไดใ้นส่วนที ่2.2.6 โครงกำรในอนำคต)   

 ธรุกิจบริหารโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

จำกกำรที ่BC ประกอบธุรกจิสรำ้งทำงเลอืกกำรลงทุนโดยพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยร์ปูแบบ Build-Operate-Sell 
ท ำให้จะต้องมกีำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและบุคลำกร ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนกำรพฒันำโครงกำร (Pre-Development 
Phase ไปจนถงึกำรขำยโครงกำร ซึ่ง BC เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ดงักล่ำว จำกผู้
รว่มลงทุนและบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร ในแต่ละชว่งขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  

• คำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ (Origination Fee) เรยีกเกบ็จำกผูร้ว่มลงทุน 
• ค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำรและค่ำบรกิำรจดักำร (Development Management Fee) เรยีกเกบ็จำกบรษิทัที่

ด ำเนินโครงกำร 
• คำ่ธรรมเนียมกำรบรหิำรสนิทรพัย ์(Asset Management Fee) เรยีกเกบ็จำกบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร 
• คำ่ธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร (Exit Fee) เรยีกเกบ็จำกผูร้ว่มลงทุน 
• คำ่ยกเลกิสญัญำกำรบรหิำรสนิทรพัย ์(Termination Fee) เรยีกเกบ็จำกบรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร 

ทัง้นี้ BC จะใหบ้รกิำรดงักล่ำวส ำหรบัโครงกำรของ BC เท่ำนัน้ และจะไม่ใหบ้รกิำรดงักล่ำวแก่บุคคลภำยนอกเพื่อเป็น
กำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
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 โครงการในอดีตท่ีขายแล้ว 

1) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์โอ๊ควู้ด อพาร์ทเม้นท์ ทริลเล่ียนท์ สุขุมวิท 18 (Oakwood Apartment Trilliant 
Sukhumvit 18) เริม่ใหบ้รกิำรในปี 2553 มจี ำนวนพกั 131 หอ้ง และในปี 2557 BC ขำยเซอรว์สิอพำรท์เมนท์
โอ๊ควูด้ อพำรท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สุขมุวทิ 18  ใหก้บัผูซ้ือ้ทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก  
 

 
2) โรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO Pattaya Hotel) เริม่ใหบ้รกิำรในปี 2557 มจี ำนวนหอ้งพกั 166 หอ้ง ปี 2558 BC 

ขำยโรงแรมโอโซ่ พทัยำ ใหก้บันกัลงทุนทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 
 

  
 

3) ศนูยก์ารค้าเรนฮิลล ์สขุมุวิท 47 (Rain Hill Sukhumvit 47)      

ปี 2560 BC ได้ขำยโครงกำรศูนย์กำรค้ำเรนฮลิล์ ให้กบับุคคลภำยนอก ศูนย์กำรค้ำเรนฮลิล์ตัง้อยู่บนถนน
สุขุมวทิ บรเิวณ ซ. สุขุมวทิ 47 เริม่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2555 โครงกำรมพีื้นที่ให้เช่ำทัง้หมด
ประมำณ 5,500 ตำรำงเมตร โดยออกแบบในแนวคดิเน้นธรรมชำตทิีเ่ป็นสเีขยีวในหุบเขำ เป็นอำคำรทรงสงูที่
มีต้นไม้ขึ้นสีเขยีวขจีในแนวดิ่ง และสำยน ้ำที่ตกไหลเวียนเป็นม่ำนน ้ำ จำกกำรออกแบบที่แตกต่ำงและมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท ำให้ศูนย์กำรค้ำเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 ได้รบัรำงวลักำรออกแบบจำกเวที “Thailand 
Property Awards” 
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4) โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง      

ไตรมำส 1 ปี 2561 BC ไดข้ำยโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่ำตอง ใหก้บับุคคลภำยนอก 

มำตรฐำนโรงแรม : ระดบักลำงบน (Upper Midscale) เทยีบเท่ำกบัโรงแรม 3-4 ดำว  
จ ำนวนหอ้งพกั : 161 หอ้ง 
สถำนทีต่ัง้ : ป่ำตอง อ ำเภอกระทู ้จ.ภเูกต็ 
อตัรำกำรเขำ้พกั :  ปี 2560 77.6%  
เปิดด ำเนินกำร : พ.ค. 2559 
บรหิำรงำนโดย : บรษิทั ไฮแอท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ด ำเนินกำรโดย : BPK4  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                     ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.2 หน้ำ 15 
 

5) โครงการศนูยก์ารค้าซมัเมอรฮิ์ลล ์(Summer Hill) ย่านพระโขนง  

 
 

โครงกำรศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ ฮลิล์ (Summer Hill) ตัง้อยู่บนถนนสุขุมวทิ ภำยในโครงกำรประกอบไปด้วยศูนย์
รวมรำ้นคำ้ไลฟ์สไตลท์ีห่ลำกหลำย ไมว่ำ่จะเป็นรำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร ธนำคำร ศูนยอ์อกก ำลงักำย ส ำนกังำนแบบ
โคเวริค์กิง้สเปซ (Co-working Space) ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกบัอำคำรส ำนักงำนซมัเมอร ์ฮบั (Summer Hub) ซึง่ทัง้ 
2 โครงกำรตัง้อยูบ่นพืน้ทีร่วมกนักวำ่ 4 ไร ่ 

เมือ่วนัที ่28 มถิุนำยน 2562 BC ไดข้ำยโครงกำร Summer Hill และ Summer Hub ออกไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีเ่ป็นบรษิทั
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  

โครงกำร Summer Hill มจีุดเด่นทีท่ ำเลซึง่ตดิสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS พระโขนง  

ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : ศูนยก์ำรคำ้ซมัเมอร ์ฮลิล ์(Summer Hill) 
พืน้ทีใ่หเ้ชำ่ : 5,130 ตร.ม.   
ตน้ทุนโครงกำร :  179.4 ลำ้นบำท  
อตัรำกำรเชำ่พืน้ที ่ : 2561 = 93.0% / 6M2562 = 97.2% 
สถำนทีต่ัง้ : บรเิวณซอยสขุมุวทิ 46 ตดิสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS พระโขนง 
เปิดด ำเนินกำร : ธ.ค. 2560 และเปิดอยำ่งเป็นทำงกำร 3 เม.ย. 2561  
บรหิำรงำนโดย : BC 
ด ำเนินกำรโดย : BPKN1 (ณ 28 มถิุนำยน 2562 BC ไดข้ำยหุน้ 100% ใหแ้ก่ผูซ้ือ้) 
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6) โครงการอาคารส านักงานให้เช่าซมัเมอรฮ์บั (Summer Hub) ย่านพระโขนง 

 

ประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ : อำคำรส ำนกังำนใหเ้ชำ่ 6 ชัน้  
พืน้ทีใ่หเ้ชำ่ : 5,167.07 ตร.ม. 
ตน้ทุนโครงกำร :  ประมำณ 320 ลำ้นบำท 
เปิดด ำเนินกำร : เริม่ส่งมอบพืน้ทีใ่หผู้เ้ช่ำบำงส่วนกลำงเดอืน ต.ค. 2561 และผูเ้ช่ำ

เขำ้มำใชพ้ืน้ทีอ่ยำ่งเป็นทำงกำรในวนัที ่1 ม.ค. 2562 
อตัรำกำรเชำ่พืน้ที ่ : 2561 = 31.2% / 6M2562 = 80.0% 
สถำนทีต่ัง้ : ตดิกบัโครงกำร Summer Hill และสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS พระโขนง 
บรหิำรงำนโดย : BC 
ด ำเนินกำรโดย : BPKN2 (ณ 28 มถิุนำยน 2562 BC ไดข้ำยหุน้ 100% ใหแ้ก่ผูซ้ือ้) 
   

2.4. การตลาดและการแข่งขนั 

 นโยบายและกลยทุธท์างการตลาด 

BC มุ่งเน้นรูปแบบในกำรพัฒนำโครงกำรให้เหมำะสมกับศักยภำพของที่ดินและลักษณะโครงกำร โดยให้
ควำมส ำคญักบัพื้นที่ที่อยู่ในย่ำนธุรกจิใจกลำงเมอืงหรอืเมอืงท่องเที่ยวส ำคญัในประเทศไทย ในท ำเลใกล้แหล่ง
คมนำคมขนส่ง มคีวำมสะดวกในกำรเดนิทำง เช่น รถไฟฟ้ำในเมอืง สนำมบนิ ทีจ่ะท ำใหผู้ใ้ชบ้รกิำรเดนิทำงเขำ้ถงึ
ไดง้่ำย เช่น กรุงเทพฯ พทัยำ ภูเกต็ และเชยีงใหม่ นอกจำกท ำเลทีต่ัง้แลว้ กำรออกแบบและสดัส่วนประโยชน์ใช้
สอยกย็งัเป็นส่วนทีม่คีวำมส ำคญัเช่นกนั โครงกำรจะไดร้บักำรออกแบบพฒันำเพื่อใหส้ำมำรถใชศ้กัยภำพทีด่นิและ
พื้นที่ใช้สอยให้เหมำะสมกับประเภทโครงกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด อนัจะส่งผลให้ได้
ผลตอบแทนในอตัรำสงูเมือ่ขำยโครงกำร  

2.4.1.1. ธรุกิจเซอรวิ์ส อพารท์เม้นทแ์ละธรุกิจโรงแรม 

โครงกำรโรงแรมและเซอรว์สิ อพำรท์เมน้ท์ที ่BC ด ำเนินกำรและลงทุนทัง้หมดเป็นโครงกำรทีอ่ยู่ในท ำเลทีด่เียีย่ม
กล่ำวคอื หำกเป็นเซอร์วสิ อพำร์ทเมน้ท์ ซึ่งปัจจุบนัทัง้หมดอยู่ในกรุงเทพฯ จะตัง้อยู่ใจกลำงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิย่ำน
สุขุมวทิและใกล้รถไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำนต่ำงๆ ศูนย์กำรค้ำ และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งที่ลูกค้ำ
เป้ำหมำยจะนึกถงึเป็นอนัดบัแรก หำกเป็นโรงแรม จะตัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วหลกัๆ ของประเทศไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
พทัยำ ภูเก็ต ในด้ำนพื้นที่ใช้สอย BC เลอืกบรษิัทผู้ออกแบบที่มปีระสบกำรณ์และออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ  

BC เลอืกบรษิทัผูบ้รหิำรโรงแรมจำกบรษิทัเจำ้ของแบรนด์ทีเ่ป็นองค์กรชัน้น ำที่มชีื่อเสยีงระดบันำนำชำติ ได้แก่ 
กลุ่ม Ascott กลุ่ม Oakwood ซึ่งมเีครอืข่ำยทำงกำรตลำดกวำ้งขวำง เพื่อมำบรหิำรกลุ่มเซอรว์สิอพำร์ทเมนท์และ
โรงแรม เพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ในบรกิำร นอกจำกนี้ BC ยงัมนีโยบำยพฒันำแบรนดข์อง BC ภำยใตเ้ครื่องหมำย
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กำรคำ้ “เจอรน์ี่ย”์ (“Journey”) ที ่BC พฒันำและด ำเนินงำนเอง โดยมเีป้ำหมำยในกำรน ำเสนอโรงแรมทีม่คีุณภำพ
และมำตรฐำนสม ่ำเสมอ แก่นักท่องเทีย่วระดบักลำงถงึบน ทีต่อ้งกำรเขำ้พกัในทีพ่กัทีม่คีวำมสะอำด สะดวก สบำย
และปลอดภยั โดยแต่ละโครงกำรจะใหบ้รกิำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่หมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย   

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำนเซอรว์สิอพำรท์เมนทแ์ละโรงแรมของ BC 

1) BC เน้นกำรออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและสร้ำงรำยได้ให้ได้มำกที่สุด โดยค ำนึงถงึควำม
ทนัสมยัและควำมสะดวกสบำย  

2) BC สำมำรถควบคุมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงด ีเนื่องจำกเซอรว์สิอพำรท์เมนทแ์ละโรงแรมของ  BC อยู่ใน
ระดับ Midscale, Upper Midscale/ Boutique Midscale 11 ซึ่งกลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นชำวเอเซีย ไม่นิยม
รบัประทำนอำหำรในโรงแรม กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่ด ำเนินงำนเองในส่วนหน่วยงำนทีก่่อใหเ้กดิตน้ทุนค่ำใชจ้่ำย 
(Cost Center) เช่น สปำ รำ้นบรกิำรซกัรดี บรษิทัน ำเทีย่ว โดย BC จะใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ก่บุคคลภำยนอกเพื่อเขำ้
มำด ำเนินงำน (Outsource) ซึง่ BC ไดม้กีำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบรกิำรเพือ่รกัษำระดบักำรใหบ้รกิำร  

3) BC มุ่งเน้นกำรพฒันำโรงแรมระดบั Midscale ไปจนถงึ Boutique Upscale ทีย่งัคงสำมำรถใหอ้ตัรำก ำไรใน
ระดบัสงู ซึง่กลุ่มลูกคำ้หลกัจะเป็นนกัท่องเทีย่วระดบักลำงถงึบน  

2.4.1.2. ธรุกิจศนูยก์ารค้า 

สบืเนื่องจำกกำรแขง่ขนัในธุรกจิคำ้ปลกีและธุรกจิศูนยก์ำรคำ้ทีส่งูในปัจจุบนั รวมถงึควำมนิยมในกำรซื้อสนิคำ้และ
บรกิำรออนไลน์ที่มมีำกขึ้น BC ให้ควำมส ำคญัอนัดบัแรกกบักำรคดัเลอืกท ำเลที่ยงัไม่ทบัซ้อนกบัคู่แข่งและยงั
สำมำรถใหบ้รกิำรแก่กลุ่มลูกคำ้หลกัได้ โดยกำรน ำเสนอในรปูแบบ Lifestyle Center รวมถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบั
กำรคดัเลือกกลุ่มผู้เช่ำที่เป็นที่นิยมเพื่อดึงดูดลูกค้ำ ได้แก่ ร้ำนกำแฟพรีเมี่ยม ธนำคำร สถำนออกก ำลงักำย 
(Fitness Center) รำ้นสะดวกซื้อ เป็นตน้ และพยำยำมทีจ่ะบรหิำรกลุ่มผูเ้ช่ำโดยไม่เน้นผูเ้ช่ำทีลู่กคำ้นิยมซื้อสนิคำ้
ออนไลน์ นอกจำกนี้ BC มกีำรดแูล ตดิตำมนบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ใชบ้รกิำร (Traffic) อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่ำหลกั 
ซ่อมแซมดแูลสำธำรณูปโภคใหอ้ยู่ในสภำพดี เพื่อใหธุ้รกจิของผูเ้ช่ำหลกัด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงรำบรื่นและสรำ้งควำม
ประทบัใจแก่ผูม้ำใชบ้รกิำร 

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำนศนูยก์ำรคำ้ของ BC 

• ตัง้อยูใ่จกลำงยำ่นทีม่ศีกัยภำพ เป็นทัง้ทีอ่ยูอ่ำศยัและยำ่นธุรกจิ เชน่ สขุมุวทิ พระโขนง  

• เน้นท ำเลดเียีย่ม ตดิถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้ำ โดยโครงกำร Summer Hill มหีน้ำกว้ำงตดิถนนใหญ่ 120 
เมตร ตัง้อยูด่ำ้นหน้ำของสถำนี BTS พระโขนง ซึง่เป็นสถำนีใหญ่และมผีูใ้ชบ้รกิำรเป็นจ ำนวนมำกต่อวนั 

• มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอ 

• ให้บรกิำรร้ำนค้ำไลฟ์สไตล์ที่มคีุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ คลนิิคควำมงำม ศูนย์ออก
ก ำลงักำย มุ่งเน้นในกำรน ำเสนอประสบกำรณ์กำรชอ้ปป้ิงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และสนุกสนำน ซึง่ไม่สำมำรถ
หำไดจ้ำกชอ่งทำงออนไลน์ ดว้ยกำรผสมผสำนรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ควำมบนัเทงิและไลฟ์สไตล์ 

 
11 ระดบั Mid Scale จะเทยีบเท่ำกบัโรงแรม 3 ดำวโดยมขีนำดหอ้งประมำณ 20 ตำรำงเมตร ตกแต่งดว้ยวสัดุคุณภำพระดบัปำนกลำง      
มหีอ้งอำหำรใหบ้รกิำรประมำณ 1 หอ้ง มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกระดบัหนึ่ง เช่น สระว่ำยน ้ำและหอ้งฟิตเนสขนำดเลก็ ส ำหรบัระดบั 
Upper Midscale / Boutique Midscale จะเทยีบเท่ำกบัโรงแรม 3-4 ดำวโดยมขีนำดหอ้งประมำณ 20-25 ตำรำงเมตร ตกแต่งดว้ยวสัดุ
คุณภำพระดบัปำนกลำงถงึสูง หำกเป็น Boutique อำจใหค้วำมรูส้กึทนัสมยัเพิม่ขึน้มำ มหีอ้งอำหำรใหบ้รกิำร 1-2 หอ้ง มสีิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกทีม่ำกกวำ่ Midscale เชน่ สระวำ่ยน ้ำและหอ้งฟิตเนสขนำดใหญ่กวำ่ หอ้งสปำ 
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2.4.1.3. ธรุกิจส านักงานให้เช่า 

จำกกำรที่ BC เลง็เหน็อุปสงค์ (Demand) กำรเช่ำส ำนักงำนที่ยงัมอียู่ในปัจจุบนั รวมถงึควำมนิยมของโครงกำร
มกิซ์ยูส ซึ่งจะช่วยดงึดูดผูเ้ช่ำส ำนักงำนให้มำเช่ำ BC จงึพฒันำส ำนักงำนให้เช่ำโดยเน้นกำรตัง้อยู่ใจกลำงพื้นที่
เศรษฐกจิและใกลร้ถไฟฟ้ำ  

จุดเด่นของกำรด ำเนินงำนส ำนกังำนใหเ้ชำ่ของ BC 

• ตัง้อยูใ่กลย้ำ่นธุรกจิใจกลำงเมอืง 

• เดนิทำงสะดวก ใกลร้ถไฟฟ้ำ 

• อยู่บริเวณเดียวกับโครงกำรมิกซ์ยูส (Mixed Use) Summer Hill ท ำให้มีควำมสะดวกแก่พนักงำน
ส ำนกังำนไดเ้ป็นอยำ่งด ี 

2.4.1.4. ธรุกิจบริหารโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

สบืเนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยม์กีจิกรรมขัน้ตอนต่ำงๆ จ ำเป็นตอ้งใช้ประสบกำรณ์ในกำรพฒันำ
โครงกำร กำรบรหิำรจดักำรที่ด ีรวมทัง้ควำมสำมำรถของทมีงำนในกำรควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำทุกขัน้ตอนเป็นไปตำมแผน ผลกำรด ำเนินงำนและค่ำใชจ้่ำยเป็นไปตำมงบประมำณ อนัจะส่งผลให้ 
BC สำมำรถขำยโครงกำรได้ในอตัรำผลตอบแทนที่ต้องกำร BC จงึเป็นผูด้ ำเนินกำรทัง้กระบวนกำร โดย BC จะ
เรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรบรหิำรจดักำรทัง้หมดขำ้งต้นจำกผูร้่วมลงทุนและโครงกำร โดยรำยไดค้่ำบรหิำร
จดักำรทีเ่รยีกเกบ็มดีงัต่อไปนี้ 

1. คำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ (Origination Fee) คอืคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกนักลงทุนในอตัรำไมน้่อยกว่ำ 
3% ของมลูคำ่ตน้ทุนรวมของโครงกำร  

2. ค่ำธรรมเนียมพัฒนำโครงกำรและค่ำบริกำรจัดกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ 
(Development  Management Fee และ Asset Management Fee) 
▪ ค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำรและค่ำบรกิำรจดักำร (Development Management Fee) คือ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกโครงกำรโดยตรงส ำหรบักำรใหบ้รกิำรบรหิำรในช่วงกำรก่อสรำ้ง 
ซึ่งจะเรยีกเกบ็เป็นรำยเดอืน และมอีตัรำขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำด ต ำแหน่ง และปัจจยั
อื่นๆ ของโครงกำร โดยจะเรยีกเกบ็ตำมระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้ง 

▪ ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรสนิทรพัย์ (Asset Management Fee) คอืค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเก็บ
จำกโครงกำรส ำหรบักำรบรหิำรสนิทรพัย์ หรอืด ำเนินธุรกจิของโครงกำรเป็นรำยเดอืน ซึ่งมี
อตัรำประมำณ 50% ของค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำรและค่ำบรกิำรจดักำร (Development 
Management Fee) และมอีตัรำกำรเตบิโตประมำณ 3% ต่อปี โดยค่ำธรรมเนียมนี้จะถูกยกเลกิ
เมื่อมีกำรขำยโครงกำรให้แก่ผู้ซื้อ เว้นแต่ว่ำผู้ซื้อต้องกำรให้ทำง  BC เป็นผู้ด ำเนินกำรต่อ
หลงัจำกวนัซือ้ขำยโครงกำร (เกบ็เป็นรำยเดอืน) 

3. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร (Exit Fee) คอืค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกนักลงทุนในอตัรำ 3% จำก
มลูคำ่ทีข่ำยโครงกำร ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเจรจำและด ำเนินกำรซือ้ขำยโครงกำร  

4. ค่ำยกเลกิสญัญำกำรบรหิำรสนิทรพัย ์(Termination Fee) คอืค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็เมื่อมกีำรยกเลกิ
สัญญำบริหำรสินทรัพย์ ซึ่งจะคิด เป็น 12 เท่ำของค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset 
Management Fee) รำยเดอืน 
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จุดเด่นของกำรด ำเนินงำนธุรกจิบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์

ด ำเนินกำรบรหิำรโดยทมีงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ท ำใหส้ำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำน
ใหเ้ป็นไปตำมแผน นอกจำกนี้ กำรเรยีกเกบ็ค่ำบรหิำรจดักำรจำกบรษิทัซึง่ด ำเนินโครงกำรและนักลงทุน ท ำให้ BC 
มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเนื่องนอกเหนือจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรธุรกจิโรงแรมและคำ่เชำ่พืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้ 

2.4.1.5. ธรุกิจสร้าง-ด าเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) 

ตัง้แต่กำรรเิริม่กำรพฒันำแต่ละโครงกำรไปจนถงึกำรขำย จะมกีำรวำงแผนกำรพฒันำโครงกำรอย่ำงรดักุมจำกทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็น ฝ่ำยพฒันำธุรกจิและบรหิำรสนิทรพัย์ ฝ่ำยก่อสร้ำงและพฒันำ ฝ่ำยบรหิำรโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย ์ฝ่ำยกำรเงนิและกำรลงทุน ฝ่ำยกฎหมำย และมกีำรประชุมร่วมกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
โครงกำรเป็นไปตำมแผนธุรกจิ ไดม้ำตรฐำนกำรบรกิำร ปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรควบคุมตน้ทุนใหอ้ยูใ่นงบประมำณ 
กำรเจรจำกบัผูร้่วมลงทุนหรอืนักลงทุนใหไ้ดอ้ตัรำผลตอบแทนตำมทีค่ำดหวงัไวต้ำมแผนธุรกจิภำยใตส้ภำวะกำรณ์
ตลำด ณ ขณะนัน้ๆ 

จุดเด่นของธุรกจิ BOS ของ BC 

ทุกโครงกำรของ BC ตัง้อยูใ่นท ำเลทีด่ ีทมีงำนดำ้นบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ปีระสบกำรณ์และประสทิธภิำพ
สูง ท ำให้กำรควบคุมต้นทุนและรกัษำระดับรำยได้ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ ท ำให้โครงกำรของ  BC มีผลกำร
ด ำเนินงำนในระดบัดอียำ่งต่อเนื่อง ท ำใหส้ำมำรถขำยโครงกำรใหแ้ก่นกัลงทุนไดใ้นอตัรำผลตอบแทนทีด่ ี 

ทัง้นี้  เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรวำงแผน นโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด จำกทีมผู้บริหำรและทีมงำนที่มี
วสิยัทศัน์ประสบกำรณ์ในธุรกจิพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ในรูปแบบ BOS มำยำวนำน ผนวกกบัโครงกำรที่ 
BC สำมำรถขำยได้ในอตัรำผลตอบแทนที่ดีตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ ท ำให้มผีูร้่วมลงทุนทัง้เก่ำและใหม่ให้ควำม
เชื่อมัน่และให้กำรตอบรับที่ดีแก่กลุ่มบริษัทฯ ตลอดมำ ท ำให้ BC สำมำรถพัฒนำโครงกำรและเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  อำจกล่ำวไดว้่ำ ใน 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ BC เริม่เป็นทีรู่จ้กัในธุรกจิ BOS ในประเทศไทย 
และไดร้บัควำมสนใจและทัง้จำกผูร้ว่มลงทุนและนกัลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.4.2.1. ลกูค้าของโครงการ 

ก. ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิ อพำรท์เมน้ท์ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วระดบักลำงขึน้ไป 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ที่เป็นแบบ Walk-in และเป็นลกัษณะกรุ๊ปทวัร์ชำวต่ำงชำติหรอื
เจำ้หน้ำทีบ่รษิทัต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำท ำงำนและพ ำนักอยู่ในประเทศไทยรวมถงึนักธุรกจิต่ำงชำตทิี่เขำ้มำ
ท ำธุรกจิในประเทศไทย (Business Travelers) เนื่องจำกโครงกำรทัง้หมดมจีุดเด่นทีส่ ำคญั คอื ตัง้อยู่
ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS สำยสุขุมวทิ ได้แก่ สถำนีนำนำ สถำนีอโศก และสถำนีพร้อมพงษ์ ที่เป็น
ศูนยก์ลำงธุรกจิและแหล่งชอ้ปป้ิงของกรุงเทพฯ 

ข. ธุรกจิศูนย์กำรค้ำ กลุ่มผูเ้ช่ำหลกัคอื ร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนกำแฟ ร้ำนขำยผลติภณัฑ์เสรมิ
ควำมงำม และมพีืน้ทีเ่ปิดโล่ง  
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ตวัอยำ่งกลุ่มผูเ้ชำ่ศูนยก์ำรคำ้ 

Rainhill (ขายไปแล้วในปี 2560) Summer Hill (เปิดให้บริการแล้ว) 

• รำ้นอำหำรและรำ้นกำแฟ ไดแ้ก่ Wine 
Connection, Au Bon Pain, Bulgogi, Kio 
Ramen, Hobs เป็นตน้ 

• รำ้นอำหำรและรำ้นกำแฟ ไดแ้ก่ 
Starbucks, Izakaya 555, Café 
Amazon, Tummour, Au Bon Pain 

• รำ้นสขุภำพและควำมงำม ไดแ้ก่ Bai Miang, 
Lollana Clinic, Jivamanee Sliming Spa, 
Curves Fitness เป็นตน้  

• รำ้นสขุภำพและควำมงำม ไดแ้ก่ Fitness 
24 Seven, Set Smile Dental Clinic, 
Nails by Lamuna 

• รำ้นสะดวกซือ้ / ซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ไดแ้ก่ 
MaxValu  

• รำ้นสะดวกซือ้ / ซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ไดแ้ก่ 
Tops Daily 

• ธนำคำรไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงไทย  

• รำ้นเครอืขำ่ยโทรศพัท ์ไดแ้ก่ AIS  

 
ค. ธุรกจิส ำนกังำนใหเ้ชำ่ กลุ่มผูเ้ชำ่หลกัคอื บรษิทัไทยหรอืบรษิทัทีเ่ป็นสำขำของต่ำงประเทศ ทีต่อ้งกำร

ตัง้อยูใ่นบรเิวณศูนยก์ลำงของกรุงเทพฯ และใกลร้ถไฟฟ้ำ 
ง. ธุรกจิบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ กลุ่มลูกคำ้คอืผูร้่วมลงทุน (Investors) ในโครงกำรของ BC และ

บรษิทัในกลุ่ม BC ทีด่ ำเนินกำรโครงกำร 

2.4.2.2. ผูร่้วมลงทุน (Investors) 

ผู้ร่วมลงทุนกับ BC ได้แก่ กลุ่มสถำบัน ( Institutional Investors) นักลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth 
Investors) กลุ่มบรษิทัของครอบครวัทีม่เีงนิลงทุนและตอ้งกำรร่วมลงทุน (Family Offices Investors) โดยรว่ม
ลงทุนและรบัควำมเสีย่งร่วมกบั BC ในฐำนะผูร้่วมทุน (Equity Partner) ในอสงัหำรมิทรพัย์ตัง้แต่เริม่พฒันำ 
จนพรอ้มใหบ้รกิำร และคำดหวงัผลตอบแทนจำกำรขำยโครงกำรในอนำคต แต่ไม่เขำ้มสี่วนร่วมในกำรบรหิำร
โครงกำรและกำรตดัสนิใจในกลุ่มผูบ้รหิำร (Management Decision)  

2.4.2.3. ผูซ้ื้อโครงการ (“Buyers”)  

ผูซ้ื้อโครงกำร (Buyers) เป็นนักลงทุนทีไ่ม่ตอ้งกำรรบัควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำและบรหิำรโครงกำรในช่วง
ตน้ของกำรด ำเนินงำน โดยตอ้งกำรกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทนัท ี ตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ มทีัง้นักลงทุนชำวไทยและนักลงทุนต่ำงประเทศทีแ่สดงควำมสนใจในโครงกำรและซื้อโครงกำรจำก 
BC อยำ่งต่อเนื่อง 

 กลยทุธด้์านการตัง้ราคา 

2.4.3.1. ธรุกิจท่ีบริษทัด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน 

ก. ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพำรท์เมนท ์กำรก ำหนดรำคำหอ้งพกัขึน้อยู่กบัปัจจยัทีส่ ำคญัหลำยประกำร 
ได้แก่ ฤดูกำล รำคำห้องพกัของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง สภำพเศรษฐกิจ กำรแข่งขนัของตลำด 
โปรแกรมส่งเสรมิกำรขำย ประเภทของลูกคำ้ ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน หำกเป็นโรงแรมทีใ่ชแ้บรนด์ของ
ผู้บริหำรโรงแรมที่ไม่ใช่ BC ทำงผู้บริหำรโรงแรมจะเป็นผู้ก ำหนดค่ำห้องพกัรำยวนั โดยทีมงำน
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ผูบ้รหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ของ BC ในฐำนะผูบ้รหิำรจดักำรสนิทรพัย์จะควบคุมดูแลผูบ้รหิำร
โรงแรมใหบ้รหิำรจดักำรผลประกอบกำรใหเ้ป็นไปตำมงบประมำณประจ ำปี  

ข. ธุรกิจศูนย์กำรค้ำและธุรกิจส ำนักงำนให้เช่ำ กำรก ำหนดรำคำเช่ำและบรกิำรพื้นที่ค้ำปลกีหรอืพื้นที่
ส ำนักงำน จะพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกรำคำตลำดของอัตรำค่ำเช่ำในบริเวณเดียวกัน สภำพ
เศรษฐกจิ กำรแข่งขนัของตลำด ควำมตอ้งกำรของผูเ้ช่ำ ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน และทบทวนสม ่ำเสมอ
เมื่อมีกำรต่อสญัญำใหม่ โดยสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดีกับผู้เช่ำเดิมในระยะยำวและก ำหนดรำคำที่
เหมำะสมรว่มกนั  

ค. ธุรกจิบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ กำรก ำหนดรำคำค่ำธรรมเนียมขึน้อยู่กบัขัน้ตอนของโครงกำร
นัน้ๆ ว่ำอยู่ในช่วงใด ขนำดโครงกำร รำยละเอยีดงำนทีต่อ้งด ำเนินกำร จ ำนวนชัว่โมงบุคลำกรทีต่อ้งใช้
จรงิ     

2.4.3.2. ธรุกิจ BOS 

รำคำจ ำหน่ำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ จะต้องให้อตัรำผลตอบแทนภำยในของผูถ้อืหุน้ (Equity Internal 
Rate of Return: IRR) ของแต่ละโครงกำรในระดบัที่ไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมแผนธุรกจิ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะและรูปแบบโครงกำร สภำพเศรษฐกจิในช่วงเวลำนัน้ ควำมเป็นที่ต้องกำรของโครงกำรและกำร
เจรจำกบัผูซ้ือ้โครงกำร  

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

2.4.4.1. ธรุกิจท่ีบริษทัด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน 

ก. ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ มทีัง้กำรติดต่อเองโดยตรง อำท ิจำกบรษิัทผู้ว่ำจ้ำงของนัก
ธุรกจิที่มำเขำ้พกัในเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ ผูเ้ขำ้พกัจองผ่ำนระบบส ำรองหอ้งพกัผ่ำนอนิเทอร์เน็ตของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์โดยตรง ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยหรอืเวบไซต์ตัวแทนจ ำหน่ำยเช่น 
อโกด้ำ (Agoda) ตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agent) หรือ บริษัทท่องเที่ยวที่มีเครือข่ำยกับบริษัท
ท่องเที่ยวอื่นๆ (Tour Wholesale)  เป็นต้น โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำนำยหน้ำ (Commission) 
ใหแ้ก่บรษิทัตวัแทนจ ำหน่ำยเหล่ำนัน้   

ข. ธุรกจิศูนยก์ำรคำ้  
o ติดต่อโดยตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำย (Direct Marketing) BC จะประเมนิสดัส่วนประเภทธุรกิจกำร

ใหบ้รกิำรของผูใ้หเ้ชำ่ทีจ่ะอยูใ่นศนูยก์ำรคำ้ และจะจดัส่งเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรตลำดตดิต่อไปยงัผูเ้ช่ำ
โดยตรงเพือ่น ำเสนอพืน้ทีใ่หเ้ชำ่และอตัรำคำ่เชำ่  

o ผู้ประกอบกำรมำติดต่อ BC โดยตรง เนื่องจำกในอุตสำหกรรมศูนย์กำรค้ำ โดยส่วนใหญ่
ผู้ประกอบกำรจะทรำบว่ำมศีูนย์กำรค้ำแห่งใดที่อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำร หำกเป็นท ำเลที่มี
ศกัยภำพ เหมำะกบักำรขยำยสำขำของผู้ประกอบกำรก็จะท ำกำรขอเช่ำโดยตรง โดย BC จะ
ประเมนิถงึควำมเหมำะสมในภำพรวมต่อไป  

o ผำ่นบรษิทัตวัแทนขำย โดย BC มคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัตวัแทนขำยชัน้น ำทัว่ประเทศ  
o แนะน ำกนัต่อๆ มำจำกกลุ่มลกูคำ้เก่ำ  

ค. ธุรกจิส ำนกังำนใหเ้ชำ่  
o BC ใชบ้รกิำรนำยหน้ำในกำรน ำเสนอพืน้ทีว่ำ่งใหเ้ชำ่ 
o ตดิต่อโดยตรงถงึกลุ่มเป้ำหมำย (Direct Marketing) ทัง้บรษิทัไทยและบรษิทัต่ำงชำตทิีม่ำจดัตัง้

หรอืขยำยสำขำในประเทศไทย 
o ผูป้ระกอบกำรมำตดิต่อ BC โดยตรง  
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ง. ธุรกจิบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์ 
o BC จะให้บรกิำรแก่ผู้ร่วมลงทุนในโครงกำรของ BC และบรษิัทของ BC ที่ด ำเนินโครงกำร

ดงักล่ำวอยูเ่ท่ำนัน้ 

2.4.4.2. ธรุกิจ BOS 

เนื่องจำก BC ด ำเนินธุรกิจ BOS มำเป็นระยะเวลำหลำยปีและมโีครงกำรในอดตีที่จ ำหน่ำยออกไปหลำย
โครงกำร ท ำใหช้ื่อ BC เริม่เป็นทีรู่จ้กัในแวดวงนักธุรกจิดำ้นโรงแรม/เซอร์วสิ อพำร์ทเมน้ท์ ทีต่้องกำรขำย
สนิทรพัย์โครงกำรในรำคำที่เหมำะสม บรษิทันำยหน้ำค้ำที่ดนิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (Broker) ใน
หลำยๆ ครัง้จึงได้ร ับกำรติดต่อโดยตรงจำกผู้ร่วมลงทุน / นักลงทุนที่เป็นกลุ่มสถำบัน (Institutional 
Investors) นักลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth Investors) กลุ่มบรษิทัของครอบครวัทีม่เีงนิลงทุน (Family 
Offices Investors) ทัง้รำยเดมิและรำยใหม่ หรอืผ่ำนกำรแนะน ำจำก Broker และเมื่อขำยโครงกำร BC อำจ
เจรจำเองโดยตรง หรอืแต่งตัง้ Broker เพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อกบัผูซ้ือ้เป็นหลกั  

 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.4.5.1. ธรุกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์ 

อุปสงค ์ 

BC มธีุรกจิเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯเป็นหลกั ซึ่งกลุ่มลูกค้ำหลกัของเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์คอืกลุ่ม
ชำวต่ำงชำตซิึ่งเขำ้มำท ำงำนในกรุงเทพฯ (Expatriates) และพกัอำศยัในระยะยำว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวญีปุ่่ น
ประมำณ 25% นอกนัน้จะเป็นประเทศในเอเชยี เช่น จนี เกำหลใีต้ ไต้หวนั มำเลเซยี ประเทศในทวปียุโรป 
เป็นตน้ จำกขอ้มลูกระทรวงแรงงำนและจำกขอ้มลูของฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย 
(ก.พ. 2562) ณ เดอืนธนัวำคม 2561 มชีำวต่ำงชำตทิีข่อใบอนุญำตท ำงำนในกรุงเทพฯ อยู่ประมำณ 95,033 
คน จำกประมำณ 60,000 คนในช่วงตน้ปี 2555 โดยมจี ำนวนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำคดิ
เป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ (Cumulative Average Growth Rate: CAGR) ที ่6.8% ต่อปี   

อุปทำน 

อปุทานเซอรวิ์สอพารท์เมนท์สะสมในกรงุเทพฯ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 

 
หมำยเหตุ: หน่วยคอืยนูิตและ F แสดงยนูิตทีม่กี ำหนดสรำ้งเสรจ็ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562-2564 
ทีม่ำ : ฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย (ก.พ. 2562) 
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จำกขอ้มลูของฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย (ก.พ. 2562) ในชว่งเวลำเดยีวกนัคอืจำก
ต้นปี 2555 มเีซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ให้บรกิำรในกรุงเทพฯ ประมำณ 18,000 ยูนิต ปลำยปี 2561 มปีระมำณ 
20,372 ยนูิต และอกีมำกกว่ำ 4,689 ยนูิต อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งและมกี ำหนดสรำ้งเสรจ็ภำยในปี 2564 ทัง้นี้ 
มหีลำยโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมกำรแต่ยงัไมไ่ดป้ระกำศเปิดตวั เซอรว์สิอพำรท์เมนทเ์กรด A โดยส่วน
ใหญ่จะตัง้อยูโ่ดยรอบสวนลุมพนิี  

อุปทำนสะสมของเซอรว์สิอพำรท์เมนทใ์นกรุงเทพฯ เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่องคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ที ่1.8% 
ต่อปี ซึง่ยงัต ่ำกว่ำกำรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มลูกคำ้หลกั ถงึแม ้ธุรกจิเซอรว์สิอพำรท์เมนท์ดจูะมโีอกำส
เตบิโต แต่จ ำนวนของเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรใหม่ในกรุงเทพฯ มจี ำนวนทีล่ดลง โดยเฉพำะใน
พืน้ทีใ่นเมอืงชัน้ใน เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขนัทีรุ่นแรงกบัคอนโดมเินียมและอพำรท์เมนทร์ะดบั Luxury หรอื 
High-End ที่อยู่ตำมพื้นที่ตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ เนื่องจำกค่ำเช่ำคอนโดมเินียมและอพำร์ทเมนท์ระดบั 
Luxury หรอื High-End ดงักล่ำวยงัต ่ำกว่ำค่ำเช่ำเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์ในท ำเลเดยีวกนัอย่ำงน้อยประมำณ 
10% ดงันัน้ ถงึแมว้่ำผูเ้ช่ำเซอรว์สิอพำรท์เมน้ท์ส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำตทิีต่อ้งกำรพกัอำศยัในระยะยำว โดย
บรษิทัทีช่ำวต่ำงชำตทิ ำงำนให ้อำจเป็นผูจ้ดัหำเซอรว์สิอพำรท์เมน้ท ์แต่ชำวต่ำงชำตสิ่วนหนึ่งเลอืกทีจ่ะพกัใน
ทีอ่ยู่อำศยัประเภทอื่นๆ เนื่องจำกค่ำเช่ำต ่ำกว่ำเป็นปัจจยัส ำคญั ดงันัน้ อตัรำกำรเชำ่เฉลีย่ของเซอรว์สิอพำรท์
เม้นท์ในกรุงเทพฯ จงึค่อนขำ้งคงที่ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจ ำนวนของชำวต่ำงชำติจะเพิม่ขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องกต็ำม เซอรว์สิอพำรท์เมน้ทส์่วนใหญ่จงึพยำยำมเพิม่สดัส่วนของผูเ้ช่ำรำยวนัที่ เขำ้มำพกัแบบโรงแรม
หรอืระยะสัน้มำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถเรยีกเกบ็คำ่เชำ่ไดส้งูกวำ่   

อตัราการเช่าเฉล่ียในกรงุเทพฯ ณ 4Q2561 

 
 

ทีม่ำ : ฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย (ก.พ. 2562) 

ส ำหรบัอตัรำกำรเชำ่เฉลีย่ (Average Occupancy Rate) ของเซอรว์สิอพำรท์เมน้ทใ์นท ำเลศูนยก์ลำงธุรกจิของ
กรุงเทพฯ โดยรวมไม่ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญั พืน้ทีสุ่ขุมวทิตอนปลำยมอีตัรำกำรเช่ำสูงทีสุ่ด
ประมำณ 87% เนื่องจำกได้รบัควำมนิยมจำกชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะตำมแนว ซ.สุขุมวทิ 55 (ทองหล่อ) 
เนื่องมำจำกควำมสะดวกในกำรเดนิทำง ใกล ้BTS และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  

ธุรกจิเซอรว์สิอพำรท์เมนท์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องอนั
เป็นผลจำกอุปทำนทีย่งัต ่ำกว่ำอุปสงค์รวมถงึอตัรำกำรเช่ำเฉลี่ยทีย่งัสำมำรถรกัษำไวไ้ดใ้นระดบัค่อนขำ้งสูง  
อตัรำกำรเช่ำของเซอร์วสิอพำร์ทเมนท์บรเิวณสุขุมวทิตอนต้นที่โครงกำรของบรษิทัตัง้อยู่ยงัสำมำรถรกัษำ
ระดบัอตัรำกำรเชำ่โดยรวมอยูท่ี ่80%  
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ถงึแมว้่ำเซอรว์สิอพำรท์เมน้ทใ์นกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ตำมแนวถนนสุขมุวทิ แต่พืน้ทีอ่ื่นๆ เองก็
ไดร้บัควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรมำกขึน้ในอนำคต เนื่องจำกเสน้ทำงรถไฟฟ้ำใหม่ทีก่ ำลงัก่อสรำ้ง ขยำย
ออกไปทัว่กรุงเทพฯ นอกจำกนี้ โรงงำนใหม่ในนิคมอุตสำหกรรมในพืน้ทีน่อกกรุงเทพฯ เป็นปัจจยัส ำคญัใน
กำรดงึดูดชำวต่ำงชำต ิโดยเฉพำะพืน้ทีพ่ฒันำเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
หรอื EEC) รวมถงึเสถยีรภำพทำงกำรเมอืงในชว่ง 3-4 ปีทีผ่ำ่นมำ 

คูแ่ขง่ของ BC  

คู่แข่งของ BC คือเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรม ระดับกลำงที่ตัง้อยู่ ใกล้โครงกำรของ BC ตำมพื้นที่
ศูนยก์ลำงเศรษฐกจิของกรุงเทพฯ ตวัอยำ่งคูแ่ขง่ของกลุ่มโรงแรมซทิำดนีสบ์น ถ.สขุมุวทิ ไดแ้ก่ Aloft Bangkok, 
Holiday Inn Express และโรงแรม Midscale ระดบั 3 ดำว ทีต่ัง้อยูใ่น ซ.สขุมุวทิ 8, 11, 16, 23 เป็นตน้ ส ำหรบั
คู่แข่งโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24 ได้แก่ Hilton Sukhumvit, BKK Home 24 Boutique Hotel เป็น
ตน้  

2.4.5.2. ธรุกิจโรงแรม 
จำกขอ้มลูศูนย์วจิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิและเศรษฐกจิฐำนรำก ธนำคำรออมสนิ ในปี 2561 รำยไดจ้ำกนักท่องเทีย่ว
ชำวไทยและชำวต่ำงชำตทิีม่ำเทีย่วในประเทศไทย สรำ้งรำยไดร้วมประมำณ 3 ลำ้นลำ้นบำท ขยำยตวัประมำณ 
10% จำกปีก่อนหน้ำ อนัมำจำกมำตรกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วของรฐับำล เช่น กำรส่งเสรมิกำรเทีย่วเมอืงรอง 
55 จงัหวดั ทัง้นี้ คำดว่ำธุรกจิโรงแรมปี 2562 จะมกีำรขยำยตวัเลก็น้อย โดยไดร้บัปัจจยัหนุนส ำคญัจำกจ ำนวน
และค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่คำดว่ำยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
นักท่องเทีย่วคุณภำพจะยงัคงมกีำรเตบิโต และประกอบกบัมำตรกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ กำร
แสวงหำกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภำพจำกประเทศใหม่ๆ และนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรุ่นใหม่ ผ่ำนแคมเปญ 
“Amazing Thailand Open to the New Shades” โดยตัง้เป้ำหมำยที่กำรขยำยตัว 10% สร้ำงรำยได้รวม
ประมำณ 3.4 ลำ้นลำ้นบำท  

ส ำหรบัอตัรำกำรเขำ้พกัแรมปี 2562 สบืเนื่องจำกภำวะหอ้งพกัทีย่งัลน้ตลำดและกำรถูกแย่งฐำนลูกคำ้จำกทีพ่กั
ทดแทน เช่น เซอรว์สิอพำร์ทเมน้ท ์อพำรท์เมนท ์คอนโดมเินียม รวมถงึจ ำนวนนักท่องเทีย่วทีข่ยำยตวัลดลง 
ใน 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ โดยเฉพำะนักท่องเทีย่วจนี (ผลจำกกำรปรำบปรำมทวัร์ศูนย์เหรยีญและเหตุกำรณ์เรอืล่ม
ทีจ่.ภูเกต็) แต่นักท่องเทีย่วระดบักลำงและนักท่องเที่ยวคุณภำพยงัมศีักยภำพทีจ่ะเตบิโต ท ำใหค้ำดว่ำอตัรำ
กำรเขำ้พกัแรมจะยงัขยำยตวัไดใ้กลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้ำ จงัหวดัทีย่งัมแีนวโน้มอตัรำกำรเขำ้พกัทีโ่ดดเด่น ไดแ้ก่ 
กรุงเทพฯ ภเูกต็ ชลบุร ี(พทัยำ)  

จ ำนวนห้องพกัปี 2562 คำดว่ำขยำยตัวเล็กน้อยใกล้เคียงกับปีก่อนๆ โดยคำดว่ำห้องพกัรวมจะขยำยตัว
ประมำณ 3% เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยงัชะลอกำรลงทุน อนัมำจำกภำวะห้องพกัล้นตลำด ทัง้นี้ 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ๆ เริม่ขยำยกำรลงทุนไปยงัโรงแรม 3-4 ดำว  

รำคำหอ้งพกัปี 2562 จำกกำรแขง่ขนัรุนแรงท ำใหไ้ม่สำมำรถปรบัรำคำทีพ่กัขึน้ไดม้ำกนัก รำคำหอ้งพกัขำยได้
เฉลีย่ปี 2562 จงึคำดวำ่จะทรงตวัจำกปี 2561 

กลยุทธผ์ูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศปี 2562 มดีงัต่อไปนี้  

o บมจ. ด ิเอรำวณั กรุ๊ป : มแีผนขยำยโรงแรมในระดบั Luxury , Midscale และ Economy อยำ่งต่อเนื่อง 
ภำยใตแ้บรนด ์Mercure, Ibis, Hop Inn โดยโรงแรมในซ.สุขุมวทิ 24 ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2562 จะ
มลีกัษณะเป็นโรงแรม 2 แบรนดใ์นอำคำรเดยีวกนั 
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o บมจ. โรงแรม เซน็ทรลั พลำซ่ำ : ปรบัปรุงโรงแรมเดมิทีม่อียู่แล้วที่เกำะสมุยและหวัหนิให้เป็นระดบั 
5.5 ดำว รวมถงึขยำยตวัโรงแรมระดบั Midscale อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โคซี ่พทัยำ และ โคซี ่กระบี ่คำด
วำ่จะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั   

o บมจ. ดุสิตธำนี : เปิดตัวโรงแรมใหม่ภำยใต้แบรนด์ “อำศยั” (“Asai”) โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ระดบักลำง ในรำคำทีจ่บัต้องได ้โดยหอ้งพกัมพีืน้ทีก่ะทดัรดัแต่มพีืน้ส่วนกลำงขนำดใหญ่ โดยจะเริม่
เปิดใหบ้รกิำรทีจ่ตุจกัรและ ซ.สำทร 12  

สถำนกำรณ์ธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัภูเกต็ 

จ.ภูเก็ตยงัคงเป็นจุดหมำยปลำยทำงอนัดบั 1 ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวมำกที่สุด จำก
ขอ้มูลวจิยัทำงกำรตลำดของ C9 Hotelworks Company Limited (ม.ค. 2561) ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ จ ำนวน
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำน จ.ภูเกต็กว่ำ 8.4 ล้ำนคน ซึ่งเป็นจ ำนวนที่สูงกว่ำปีก่อนหน้ำ 11.3% 
และแม้แต่ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกำลท่องเที่ยว (Low Season) จ ำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงดงักล่ำวในปี 2560 ก็
มำกกวำ่ในชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำกวำ่ 11.2% กำรเตบิโตดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรเตบิโตของสำยกำรบนิ
รำคำประหยดั (Low Cost Airline) กำรลงทุนในสถำนที่ท่องเทีย่วต่ำงๆ จำกนักลงทุน เช่น สวนน ้ำวนำนำวำ   
จ.ภูเกต็ พรอ้มโรงแรม 255 หอ้ง สวนน ้ำกะตะ ซึ่งสรำ้งพรอ้มกบัโรงแรมกว่ำ 300 หอ้งและรำ้นคำ้ ท ำใหก้ำร
ท่องเที่ยงในจงัหวดัภูเก็ตไม่จ ำกดัอยู่แค่ช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว (High Season) แต่เป็นจุดหมำยที่สำมำรถไป
เทีย่วไดท้ัง้ปี นอกจำกนี้ ทำงภำครฐัไดม้กีำรปรบัปรุงระบบขนส่งโดยในปี 2561 จะมกีำรใหบ้รกิำรรถบสั 10 คนั 
เพือ่รบัส่งผูโ้ดยสำรจำกสนำมบนิไปยงัตวัเมอืง จ.ภเูกต็ และสถำนทีต่่ำงๆ กำรบรหิำรจดักำรสภำพภมูทิศัน์โดย
กำรย้ำยสำยไฟฟ้ำบรเิวณ ถ.ป่ำตองลงดนิแล้วจ ำนวน 19,500 เมตร และจะมกีำรด ำเนินกำรต่ออีก 20,000 
เมตร  

ส ำหรบัอตัรำกำรเตบิโตของโรงแรม ยงัคงเตบิโตเพยีงปีละ 7.5% ซึ่งต ่ำกว่ำกำรขยำยตวัของนักท่องเทีย่ว ท ำ
ใหธุ้รกจิโรงแรมยงัมโีอกำสในกำรเตบิโตได้อกีมำก ในช่วงปี 2561-2562 คำดว่ำจะมโีรงแรมเปิดใหบ้รกิำรกว่ำ 
30 โรงแรม คดิเป็นจ ำนวนหอ้งมำกกว่ำ 6,125 หอ้ง โดยเป็นโรงแรมบรเิวณหำดป่ำตอง 5 โรงแรม ประมำณ 
1,332 หอ้ง  

 จ านวนห้อง เปิดให้บริการ 
Absolute Twin Sands (Phase 3)  86 (เพิม่เตมิ) ม.ีค. 2561 
Hotel Indigo Phuket 180 4Q 2561 
Four Points by Sheraton Patong Beach 600 1Q 2562 
Hotel Phuket Patong Resort 300 ต.ค. 2563 
Zenseana Hotel Patong 166 ยงัไม่มกี ำหนด 
รวม 1,332  

ทีม่ำ: ขอ้มลูวจิยัทำงกำรตลำดของ C9 Hotelworks Company Limited (ม.ค. 2561)  

ส ำหรบัคู่แข่งของ Journey Hub ใน จ.ภูเกต็ ไดแ้ก่ Deevana Patong Resort and Spa, Forest Patong, The 
Artist House, The Marina Phuket Hotel เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จ.เชยีงใหม่ เป็นจงัหวดัทีเ่ป็นจุดหมำยปลำยทำงทีไ่ม่ใช่กรุงเทพฯ ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมท่องเทีย่วมำกทีสุ่ดรอง
จำก จ.ภูเกต็ จำกขอ้มูลวจิยัทำงกำรตลำดของ C9 Hotelworks Company Limited (ม.ีค. 2560) ธุรกจิโรงแรม
ใน จ.เชยีงใหม่ยงัคงมโีอกำสเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง อตัรำเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth 
Rate หรอื CAGR) ของจ ำนวนหอ้งพกัใน จ.เชยีงใหม่ระหว่ำงช่วงปี 2550 ถงึ 2559 เตบิโตเพยีง 5% ต่อปีใน



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                     ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.2 หน้ำ 26 
 

ขณะที่จ ำนวนผู้โดยสำรขำเข้ำที่ท่ำอำกำศยำน จ.เชียงใหม่ มี CAGR 12% ต่อปี โดยในช่วง 2550-2559 
จ ำนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงเขำ้มำท่องเทีย่วใน จ.เชยีงใหม่ต่อปี มจี ำนวนเพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่ำ เนื่องจำกกำร
เติบโตของสำยกำรบินรำคำประหยัด (Low Cost Airline) กำรเติบโตของตลำดนักท่องเที่ยวชำวจีนอัน
เนื่องมำจำกควำมนิยมในกำรมำเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชำวจนี นอกจำกนี้ กำรขยำยต่อเตมิท่ำ
อำกำศยำนภำยในปี 2563 และกำรสร้ำงมอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อม จ.เชยีงใหม่และ จ.เชยีงรำย ซึ่งคำดว่ำจะเริม่
ใหบ้รกิำรปี 2563 ท ำใหธุ้รกจิโรงแรมใน จ.เชยีงใหม่ยงัคงมโีอกำสเตบิโตไดอ้กีมำก โดยโรงแรมทีเ่ปิดใหบ้รกิำร
ในปี 2563 นี้ จะเป็นโรงแรมระดบั Midscale ถึง Upscale ขนำดไม่ใหญ่มำกซึ่งมจี ำนวนห้องตัง้แต่ 30-400 
หอ้ง ตัง้อยูใ่กลใ้จกลำงเมอืงและแถบเมอืงเก่ำของ จ.เชยีงใหม ่ 

คูแ่ขง่ของ BC  

คู่แข่งของ BC กล่ำวโดยรวมคอืโรงแรมระดบักลำง (Midscale / Budget Hotel / Upscale) ที่ตัง้อยู่ตำมพื้นที่
ศูนยก์ลำงเศรษฐกจิของกรุงเทพฯ และหวัเมอืงใหญ่ ซึง่มุง่เน้นกลุ่มลกูคำ้ทีม่งีบท่องเทีย่วระดบักลำง 

2.4.5.3. ธรุกิจศนูยก์ารค้า 

ธุรกิจค้ำปลีกในหลำยประเทศทัว่โลกได้รบัผลกระทบจำกกำรซื้อสนิค้ำออนไลน์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป ศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่และไฮเปอรม์ำรเ์กต็หลำยแห่งตอ้งปิดตวัลง แต่ธุรกจิคำ้ปลกีในประเทศ
ไทยยงัได้รบัผลกระทบไม่มำกนัก ผูป้ระกอบกำรและผูพ้ฒันำโครงกำรค้ำปลกียงัคงขยำยสำขำในท ำเลที่ตน
คำดว่ำจะมกีำรขยำยตวัในอนำคตทัว่ประเทศไทย และพยำยำมพฒันำแอปพลิเคชัน่หรอืแพลตฟอร์มเพื่อ
รองรบักระแสนี้ในอนำคต 

จำกรำยงำนของฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย ล่ำสุด ณ ก.พ. 2562 ไตรมำสสุดทำ้ย
ของปี 2561 มพีื้นที่ค้ำปลกีทัง้หมด 8,535,426 ตำรำงเมตรในพื้นที่ค้ำปลกีของกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ 
โดยในไตรมำส 4 ปี 2561 มศีูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิำร ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรมกิซ์ยูสในพืน้ทีร่อบ
ใจกลำงเมอืงและพืน้ทีร่มิแมน่ ้ำเจำ้พระยำ และคำดวำ่มพีืน้ทีค่ำ้ปลกีอกีประมำณ 406,118 ตำรำงเมตร ทีค่ำดวำ่
จะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ในปี 2562 นอกจำกนี้ยงัมพีืน้ทีค่ำ้ปลกีอกีประมำณ 117,500 ตำรำงเมตร ทีม่กี ำหนดแล้ว
เสรจ็ในปี 2563 โดยโครงกำรพื้นที่ค้ำปลกีส่วนใหญ่ที่เปิดให้บรกิำรในช่วง 6 เดอืนที่ผ่ำนมำเป็นศูนย์กำรค้ำ 
คอมมนูิตี ้มอลล ์ส ำหรบัพืน้ทีท่ีน่ิยมในกำรพฒันำโครงกำรคำ้ปลกีมำกทีสุ่ดคอืพืน้ทีร่อบๆ ใจกลำงเมอืง โดยมี
โครงกำรพืน้ทีค่ำ้ปลกีมำกกวำ่ 60% ของพืน้ทีท่ีก่ ำลงัก่อสรำ้งรอบๆ ใจกลำงเมอืง  

ศูนย์กำรค้ำยงัคงมสีดัส่วนมำกเป็นอนัดบั 1 ประมำณ 61% ของทัง้ตลำดหรอืประมำณ 5.2 ล้ำนตำรำงเมตร 
คอมมูนิตี้มอลล์ มสีดัส่วนมำกเป็นอนัดบัที่ 2 แทนที่ไฮเปอร์มำร์เก็ตซึ่งตกลงไปอยู่อนัดบัที่ 3 ในกรุงเทพฯ 
คอมมูนิตี้มอลล์มกีำรขยำยตวัเรว็ทีสุ่ดในธุรกจิคำ้ปลกี โดยคอมมูนิตี้มอลล์นิยมขยำยในพืน้ทีร่อบๆ กรุงเทพฯ
และในจงัหวดัอื่นๆ ทีต่ดิกบักรุงเทพฯ เพรำะว่ำมโีครงกำรทีอ่ยู่อำศยัจ ำนวนมำกเปิดขำยและเปลีย่นบำงท ำเล
ใหก้ลำยเป็นชุมชนทีอ่ยู่อำศยัขนำดใหญ่ ค่ำเช่ำพืน้ทีค่ำ้ปลกีมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ 
ส ำหรบัค่ำเช่ำพืน้ที่คำ้ปลกีในปี 2561 ไม่มคีวำมแตกต่ำงจำกปี 2560 มำกนัก แต่ส ำหรบัปี 2562 คำดว่ำจะมี
กำรปรบัเพิม่ขึ้นประมำณ 5%-10% โดยเฉพำะศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ในท ำเลดีๆ ที่ปรบัเพิม่ค่ำเช่ำสูงกว่ำ
โครงกำรใหม ่หรอืโครงกำรขนำดเลก็ในท ำเลใกลเ้คยีงกนั เนื่องจำกควำมตอ้งกำรในพืน้ทีท่ีม่ำกกวำ่  

ส ำหรบัปี 2562 คำดว่ำธุรกจิคำ้ปลกีจะเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรมกีำรเปิดตวัโครงกำรคำ้ปลกีรูปแบบใหม่
มำกขึน้ ซึง่เริม่มสีญัญำณตัง้แต่ พ.ย. 2560 คอืกำรเปิดศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั มหำชยั ของ บมจ. เซน็ทรลัพฒันำ 
มูลค่ำโครงกำร 4,750 ล้ำนบำท บนพื้นที่ 97 ไร่ พื้นที่โครงกำรรวม 170,000 ตร.ม. และกำรเปิดตัวของ
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โครงกำร ด ิไอคอน สยำม ของกลุ่มสยำมพวิรรธน์ (พ.ย. 2561) โครงกำรมำรเ์กต็ แบงคอกของกลุ่มแพลตตนิัม่ 
และโครงกำรเมกะบำงนำ เฟส 2 ของสยำมฟิวเจอร์ดเีวลลอปเมน้ท ์ซึ่งจะท ำใหพ้ืน้ทีค่ำ้ปลกีรวมเพิม่เป็น 9.0 
ลำ้น ต.ร.ม. ภำยในปี 2563  

แนวโน้มของธุรกจิคำ้ปลกียงัคงสดใส อตัรำกำรเช่ำโดยรวมในกรุงเทพฯ ยงัสงูกว่ำ 97% ถงึแมว้่ำก ำลงักำรใช้
จ่ำยของผูบ้รโิภคในช่วงปี 2560-2561 จะลดลง ซึ่งสะทอ้นสภำพเศรษฐกจิ ท ำใหผู้บ้รโิภคยงัระงบักำรใชจ้่ำย
บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม  ผู้ประกอบกำรหลักยังมีแนวโน้มจะขยำยโครงกำรไปยังหัวเมืองใหญ่รวมถึง
ต่ำงประเทศ และอำจมกีำรเกดิใหม่ของรูปแบบธุรกจิคำ้ปลกีในสเกลทีเ่ลก็ลง เพื่อให้ขยำยไปยงัทัว่ประเทศได้
งำ่ยขึน้  

คูแ่ขง่ของ BC  

คู่แข่งของ BC คอื ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสนิค้ำ บรเิวณสุขุมวทิ พระโขนงและใกล้เคยีง เช่น K-Village, A 
Square, Ekamai Gateway, Habito Mall, สวนเพลนิมำรเ์กต็ 

2.4.5.4. ธรุกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

จำกขอ้มลูของฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย ล่ำสุด ณ ก.พ. 2562 ควำมตอ้งกำรพืน้ที่
อำคำรส ำนักงำนเพิม่ขึ้นต่อเนื่องจำกปี 2561 เนื่องจำกพื้นที่อำคำรส ำนักงำนว่ำงมจี ำกัดและรฐับำลยงัคง
นโยบำยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติโดยเพิ่มสทิธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่ำงชำติที่เข้ำไปลงทุนในเขต
เศรษฐกจิพเิศษรวมไปถงึกำรกระตุน้ใหบ้รษิทัต่ำงชำตเิขำ้มำตัง้บรษิทัหรอืสำขำในประเทศไทย  

อำคำรส ำนักงำนหลำยแห่งทยอยสรำ้งเสรจ็ในหลำยปีทีผ่่ำนมำและมหีลำยโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง แสดง
ใหเ้หน็ถงึควำมนิยมของตลำดอำคำรส ำนักงำนในกรุงเทพฯ ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ พืน้ทีอ่ำคำรส ำนักงำนรวม 
ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที ่8.7 ลำ้น ตร.ม. และอกีประมำณ 262,000 ตร.ม. มกี ำหนดแลว้เสรจ็ในปี 2562 นอกจำกนี้
อีกประมำณ 1.0 ล้ำน ตร.ม. อยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงและมีก ำหนดแล้วเสร็จในปี 2563-2565 พื้นที่อำคำร
ส ำนกังำนประมำณ 80% อยูบ่รเิวณเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ  

อำคำรส ำนกังำนทีอ่ยูร่ะหวำ่งก่อสรำ้งและมกี ำหนดแลว้เสรจ็ในอนำคตไดแ้ก่ 

o “548 เพลนิจติ” โดย บมจ. ไรมอนแลนด์ ตัง้อยู่ตรงขำ้มศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรลั เอ็มบำสซี่ 
ยำ่นเพลนิจติ 

o “วนั แบงค็อก” เป็นโครงกำรมกิซ์-ยูส โดย บรษิัท ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย) จ ำกดั
และเฟรเซอร ์เซน็เตอรพ์อ็ยท ์ถ.พระรำม 4 

o “เดอะ ปำรค์” เป็นโครงกำรมกิซ์-ยสู โดย บรษิทั ทซีซี ีแอสเสท็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตัง้อยู่
บรเิวณหวัมุม ถ.พระรำม 4 ตดักบั ถ.รชัดำภเิษก ตดิกบัศูนย์ประชุมแห่งชำติสริกิิติ ์ตรง
ขำ้มอำคำรส ำนกังำน FYI Center 

o “เดอะ ฟอเรสเทยีส์” เป็นโครงกำรมกิซ์-ยูส โดย บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี้ ดเีวลอ็ปเมน้ต์ 
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ตัง้อยูบ่น ถ.บำงนำ-ตรำด กม.ที ่5-7 พืน้ทีข่นำด 300 ไร ่
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อปุทานสะสมและอปุทานท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคต ณ ส้ินปี 2561 

 

ทีม่ำ : ฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย (ก.พ. 2562) 
หมำยเหตุ: F = ประมำณกำรพืน้ทีท่ีจ่ะสรำ้งเสรจ็ในช่วงปี 2562-2564 
 

อำคำรส ำนักงำนเกรด A และ B ใหม่หลำยอำคำรจะตัง้อยู่พื้นที่นอกศูนย์กลำงธุรกิจ รวมถึงตำมแนว                  
ถ.พหลโยธนิ และ ถ.รชัดำภิเษก ซึ่งอำคำรส ำนักงำนในพื้นที่ 2 แห่งในปัจจุบนัมอีตัรำกำรเช่ำในระดบัสูง 
มำกกว่ำ 90% และบำงแห่งเกอืบเตม็ 100% เนื่องจำกใกลส้ถำนีรถไฟฟ้ำ บรษิทัต่ำงชำตแิละบรษิทัไทยหลำย
บรษิทัยำ้ยไปอยู่ในบรเิวณนี้เพรำะตอ้งกำรพืน้ทีเ่ช่ำขนำดใหญ่ทีม่คี่ำเช่ำทีต่ ่ำกว่ำกว่ำค่ำเช่ำในพืน้ทีศู่นยก์ลำง
เขตธุรกิจ ทัง้นี้อตัรำกำรเช่ำเฉลี่ยของพื้นที่หลกัในกรุงเทพฯ (พื้นที่ศูนย์กลำงเขตธุรกิจ พื้นที่บริเวณถ.
พหลโยธนิ ถ.รชัดำภเิษก) อยูป่ระมำณ 89% ส่วนอตัรำกำรเชำ่เฉลีย่ของทัง้กรุงเทพฯ อยูท่ีป่ระมำณ 87.5% 

ส ำหรบัอตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยในปี 2561 ปรบัเพิม่ขึน้ประมำณ 3%-5% จำกปี 2560 ขึน้อยู่กบัท ำเลทีต่ัง้คุณภำพ
และระบบภำยในของอำคำรแมว้่ำอำคำรส ำนักงำนส่วนใหญ่จะปรบัค่ำเช่ำเพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงตน้ปี แต่บำง
อำคำรส ำนักงำนในพื้นที่ศูนย์กลำงเขตธุรกิจยังคงมีกำรปรับอีกครัง้หนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 
เนื่องจำกอุปทำนทีม่อียู่จ ำกดั อย่ำงไรกต็ำม กำรปรบัอตัรำค่ำเช่ำอำจไม่สำมำรถปรบัเพิม่ไดม้ำกกว่ำ 5% ต่อ
ปี เนื่องจำกจ ำเป็นตอ้งรกัษำผูเ้ชำ่ปัจจุบนั โดยเฉพำะผูเ้ชำ่พืน้ทีข่นำดใหญ่  
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โครงการในอนาคต (ในและนอกพืน้ท่ีศนูยก์ลางเขตธรุกิจ) 

 

ทีม่ำ : ฝ่ำยวจิยั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย (ก.พ. 2562) 
ทีด่นิเช่ำบำงแปลงในพืน้ทีศู่นยก์ลำงเขตธุรกจิมกี ำหนดสรำ้งเสรจ็หลงัปี 2563 เป็นตน้ไป ท ำใหจ้ะมพีืน้ทีร่วม
มำกกว่ำปีก่อนหน้ำอย่ำงชดัเจน โดยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรมกิซ์ยูสขนำดใหญ่บนที่ดนิเช่ำ
ระยะยำว ดงันัน้พืน้ทีอ่ำคำรส ำนักงำนในกรุงเทพฯ จะมอีย่ำงจ ำกดัในปี 2562-2563 แต่หลงัปี 2563 เป็นต้น
ไป จะขึ้นอยู่กบัว่ำอำคำรส ำนักงำนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จดึงดูดผู้เช่ำได้อย่ำงไร อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มกำร
เตบิโตทำงเศรษฐกจิไปในทศิทำงทีด่รีวมถงึเสถยีรภำพทำงกำรเมอืงของประเทศในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ คำด
วำ่อุปทำนจ ำนวนมำกทีจ่ะเขำ้สู่ตลำดในชว่งหลงัปี 2563 เป็นตน้ไปนัน้ ไมน่่ำพบกบัอุปสรรคมำกนกั 

คูแ่ขง่ของ BC  

คู่แขง่ของ BC คอื อำคำรส ำนักงำนเกรด A และเกรด B ทีต่ ัง้อยู่นอกศูนยก์ลำงธุรกจิแต่อยู่ใกลส้ถำนีรถไฟฟ้ำ
และสิง่อ ำนวควำมสะดวก โดยอำคำรส ำนักงำนคู่แข่งทีเ่พิง่แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิำรในบรเิวณใกล้เคยีงคอื 
“ทวีนั” บรเิวณแยกถนนสขุมุวทิและซ.สขุมุวทิ 40 

2.4.5.5. ธรุกิจบริหารโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์จะตอ้งมกีำรบรหิำรจดักำรตัง้แต่แรกเริม่วำงแผนไปจนโครงกำรก่อสรำ้ง
เสร็จ รวมไปถึงกำรบรหิำรจดักำรภำยหลงักำรเปิดให้บรกิำรไปแล้ว ซึ่งงำนในแต่ละช่วงของโครงกำรจะมี
รำยละเอยีดทีแ่ตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นในดำ้นกฎหมำย กำรก่อสรำ้ง กำรจดัซื้อจดัจำ้ง กำรตรวจสอบคุณภำพ 
กำรบ ำรุงรกัษำ กำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ เป็นตน้ ท ำใหก้ำรบรหิำรจดักำรโครงกำรตอ้งใชท้มีงำนทีม่คีวำม
พร้อม มคีวำมรู้และมปีระสบกำรณ์ ใน 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจงัหวดัมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องในอตัรำทีส่งู ธุรกจิบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยจ์งึเตบิโตไปพรอ้มกนั 
ปัจจุบนั มบีรษิทัผูใ้หบ้รกิำรรบับรหิำรโครงกำรทัง้บรษิทัไทยและบรษิทัทีเ่ป็นแบรนดต์่ำงประเทศ ซึง่ใหบ้รกิำร
ครอบคลุมกำรดูแลก่อนกำรก่อสรำ้ง กำรก่อสรำ้งจนแล้วเสรจ็ กำรรบั-ส่งมอบอำคำรกำรตรวจสอบและแก้ไข
จุดบกพร่อง กำรบริหำรกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและควบคุมผู้รบัเหมำช่วงด้ำนต่ำงๆ กำรวำงแผนงำนด้ำนกำร
บ ำรุงรกัษำ กำรดูแลจดัท ำเอกสำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำร กำรบรหิำรจดักำรต้นทุนด้ำนกำรปฏิบตักิำร กำร
ปรบัปรุงอำคำร กำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำรผูเ้ชำ่  
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คูแ่ขง่ของ BC  

คู่แข่งของ BC ได้แก่ คอลลเิออร์ส อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย , โจนส์ แลง ลำซำลล์ และ บรษิทั พลสั 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั เป็นตน้   

2.4.5.6. ธรุกิจ BOS 

ในประเทศไทย ยงัไมม่บีรษิทัใดทีว่ำงเป้ำหมำยทำงธุรกจิ BOS เหมอืน BC โดยส่วนใหญ่บรษิทัทีข่ำยโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ออกไป จะเป็นกำรขำยเพื่อระดมทุนจำกกองทรสัต์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (Real 
Estate Investment Trust: REIT) ของกลุ่มบรษิทัในเครอืโรงแรมและศูนยก์ำรคำ้ เช่น กลุ่มดุสติ กลุ่มเอรำวณั 
กลุ่มเซน็ทรลั เป็นตน้ 

คูแ่ขง่ของ BC 

BC ยงัไม่พบบรษิทัคู่แข่งทำงตรงในธุรกจิ BOS ในประเทศไทยทีป่ระกอบธุรกจิเหมอืน BC ส ำหรบัคู่แข่งที่มี
ลักษณะกำรท ำธุรกิจที่ใกล้เคียงได้แก่ Private Equity Fund ของ SC Capital Partners Group ซึ่งปัจจุบัน
บรหิำรอยูท่ ัง้หมด 4 กองทุน ภำยใตช้ือ่ Estate Capital Asia Partners (RECAP): RECAP I, II, III และ IV ซึง่
เน้นกำรลงทุนในทรพัย์สนิอสงัหำรมิทรพัย์ในภูมภิำคเอเชยี โดยซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ทีส่รำ้งเสรจ็แลว้
แลว้มำปรบัปรุงพฒันำต่อ ซึ่งจะแตกต่ำงจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของ BC ทีน่ิยมลงทุนพฒันำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ตัง้แต่ก่อสร้ำง เนื่องจำกจะใช้เงนิทุนที่น้อยกว่ำและสำมำรถควบคุมพื้นที่ใช้สอยให้สำมำรถ
สรำ้งรำยไดส้งูสดุได ้ 

ส ำหรบัคูแ่ขง่ทำงออ้มไดแ้ก่กลุ่มเอรำวณั กลุ่มเซน็ทรลั หรอืกลุ่มดุสติ ทีจ่ดัหำทีด่นิเพือ่พฒันำโครงกำรและ
ระดมทุนจำก REIT  

2.5. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

มขีัน้ตอนต่ำงๆ ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 การจดัหาท่ีดิน 

BC มีช่องทำงในกำรจดัหำที่ดินหลำยทำงเพื่อช่วยจดัหำที่ดินที่น่ำสนใจ หรือช่วยประสำนงำนติดต่อกับ
เจำ้ของทีด่นิ โดยมทีัง้กำรซือ้กรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอืท ำสญัญำเชำ่ระยะยำวในทีด่นินัน้ดงันี้  

1) ฝ่ำยพฒันำธุรกจิของบรษิทัจดัหำทีด่นิเอง จำกกำรส ำรวจและตดิต่อไปยงัเจำ้ของทีด่นิโดยตรง 
2) บรษิทันำยหน้ำคำ้ทีด่นิชัน้น ำ เชน่ JLL, CBRE, Colliers International, Knight Frank 
3) บุคคลทีเ่ป็นนำยหน้ำคำ้ทีด่นิ  

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรศกึษำและเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำคำทีด่นิอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหส้ำมำรถประเมนิและวำง
แผนกำรกำรซื้อที่ดนิได้อย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ BC ไมไ่ดพ้ึง่พงิกำรจดัหำทีด่นิจำกกลุ่มใดเป็นหลกั 

 การจดัหาเงินลงทุนและผูร่้วมทุน 

กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำแหล่งเงินลงทุนเพื่อให้มัน่ใจว่ำโครงกำรที่ก ำลงัจะพฒันำจะมีเงินลงทุน
เพยีงพอตำมแผนธุรกจิ โดยแหล่งเงนิทุนในอดตีของ BC มำจำก 2 แหล่ง ไดแ้ก่  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                     ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.2.2 หน้ำ 31 
 

1) เงนิกู้ยมืจำกธนำคำรพำณิชย์ – โดยปกตจิะได้รบัเงนิกู้ยมืเป็นสดัส่วนประมำณ 60%-70% ของต้นทุน
โครงกำร 

2) เงนิทุนหมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทัฯ และเงนิทุนจำกผูร้่วมทุน – คดิเป็นสดัส่วนประมำณ 30%-40% ของ
ตน้ทุนโครงกำร ทัง้ในรปูแบบเงนิกูย้มืและเงนิทุน โดยอำจเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯและผูร้่วม
ทุนอยำ่งน้อย 1 รำย โดยผูร้ว่มทุนทัง้หมดไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ในกลุ่มบรษิัทฯ และไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ในส่วนของเงนิกู้ยมืจะมกีำรคดิอตัรำดอกเบี้ยในอตัรำใกล้เคยีงกบัดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืธนำคำรและไม่มี
เงือ่นไขกำรกูย้มืทีท่ ำให ้BC เสยีประโยชน์  

 ผูร้ว่มทุนในอดตีทีผ่ำ่นมำ ซึง่เป็นบุคคลและ/หรอืนิตบิุคคลทีไ่มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั BC ไดแ้ก่ 

1) Anahola Ltd.  

2) Ardas Capital Ltd.  

3) Citadines Bangkok (S) Pte. Ltd.  

4) CNK Holdings Ltd. 

5) CS Phuket Holdings (Thailand) Ltd. 

6) CS Phuket Holdings Ltd.  

7) Zillion Investment Ltd. 

8) Kalapaki Ltd.  

9) Lanna Investments Limited 

10) Nimman 1 Thai Limited 

11) Ni-One & Co, Ltd. 

12) Nova Invest Pte Ltd. 

13) Retail Ventures Holdings Limited 

14) Sun Yang Asset Ltd 

15) Winpeak Limited  

16) Alofi Development Limited 

17) Tolaram Inc 

 การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสร้างและการจดัหาวสัดกุ่อสร้าง 

ในกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำหลกั BC จะประเมนิคุณสมบตัเิบื้องต้น โดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์และผลงำน
รบัเหมำก่อสรำ้ง ชื่อเสยีงและควำมน่ำเชื่อถอืในแวดวงรบัเหมำก่อสรำ้ง มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง เทคนิคและ
ขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง ตลอดจนศกัยภำพทำงกำรเงนิของผูร้บัเหมำ ซึ่งหลงัจำก BC ได้ร่ำงแบบก่อสร้ำงและ
ก ำหนดคุณสมบตัิด้ำนเทคนิคเบื้องต้นแล้ว กลุ่มบรษิัทฯ จะมกีำรว่ำจ้ำงที่ปรกึษำ Quantity Surveyor เพื่อ
ก ำหนดคุณสมบตัิของงำนก่อสร้ำง ทัง้ด้ำนเทคนิคและด้ำนรำคำในรำยละเอยีด และเปิดกำรประมูล โดยให้
บรษิทัผูร้บัเหมำอย่ำงน้อย 3 รำยเสนอขอ้เสนอดำ้นเทคนิคและขอ้เสนอดำ้นรำคำ รวมถงึตำรำงเวลำทีค่ำดว่ำ
จะใชม้ำยงักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อคดัเลอืก กลุ่มบรษิทัฯ จะท ำกำรเปรยีบเทยีบขอ้เสนอดำ้นเทคนิคและรำคำของ
ผูร้บัเหมำแต่ละรำย และเลอืกผูร้บัเหมำทีเ่สนอรำคำทีอ่ยู่ในงบประมำณกำรลงทุน รวมถงึใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้ง
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ให้เป็นไปตำมแผนงำนของกลุ่มบรษิัทฯ ส ำหรบังำนตกแต่งภำยใน กลุ่มบรษิัทฯ มขีึ้นตอนในกำรจดัหำผู้
ตกแต่งภำยในในลกัษณะเดยีวกนั  

วัสดุก่อสร้ำง งำนระบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น เครื่องปรับอำกำศ BC หรือผู้ร ับเหมำหลักจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรจดัหำ ขึน้อยู่กบักำรเจรจำต่อรองทีด่ทีีสุ่ด ในปัจจุบนั วสัดุก่อสรำ้งและอุปกรณ์ต่ำงๆ จดัหำ
จำกภำยในประเทศ โดยผูร้บัเหมำหลกั  

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกำรประกันภัยก่อนสร้ำง (Contractor All Risks หรือ CAR) ส ำหรับทุกโครงกำร                      
ณ 30 ก.ย. 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไมม่กีำรถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัผลกระทบจำกกำรก่อสรำ้ง 

 การจดัหาผูบ้ริหารงานโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยก ำหนดให้ BC เป็นผูบ้รหิำรจดักำรสนิทรพัย์ของทุกโครงกำร ซึ่งรวมงำนสนับสนุน 
(Back Office) เช่น ดำ้นบญัช ีกำรเงนิ ภำษีอำกร กำรขออนุญำต กำรพฒันำโครงกำร กำรบรหิำรจดักำรผล
กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกจิ  

ส ำหรบัส่วนงำนโรงแรม / งำนบรกิำรหลกัของโครงกำร (Front Office) BC จะพจิำรณำกำรบรหิำรจดักำรเอง 
หรอืว่ำจำ้งบรษิทัเครอืโรงแรมทีม่ชีื่อเสยีง (Hotel Chain) เพื่อบรหิำรโครงกำรใหผ้ลประกอบกำรเป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้ ในส่วนกำรเลอืกบรษิทับรหิำรจดักำรโรงแรม BC จะเลอืกบรษิทัที่มปีระวตักิำรด ำเนินงำนทีด่ ี   
แบรนด์เป็นที่รู้จกัส ำหรบัประเภทอสงัหำริมทรพัย์นัน้ๆ ในส่วนของโรงแรมที่บริหำรจดักำรเอง BC อำจ
พจิำรณำใช้แบรนด์ของตนเองชื่อ เจอร์นี่ย์ฮบั (Journeyhub) หรอื แบรนด์ที่ทำง BC ได้รบัสทิธ์แฟรนไชส์ 
ไดแ้ก่ Oakwood Hotel 

ส ำหรบักำรบรหิำรพื้นที่ศูนย์กำรค้ำและส ำนักงำนให้เช่ำ BC ด ำเนินกำรบรหิำรงำนเอง โดยมทีีมงำนที่มี
ประสบกำรณ์  

2.6. งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

-ไมม่-ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ก่อนตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื BC) นักลงทุน

ควรใช้วจิารณญาณอย่างรอบคอบในการพจิารณาขอ้มูลปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ 

ปัจจยัความเสีย่งทีร่ะบุในหวัขอ้นี้เป็นความเสีย่งทีป่ระเมนิจากสถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งที่

ปรากฏในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ซึง่ BC ไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี้ หรอืเป็นความเสีย่งที ่BC พจิารณาว่า

ไมม่ผีลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของ BC ในปัจจุบนั อยา่งไรกด็ ีความเสีย่งดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความ

เสีย่งทีม่คีวามสําคญัต่อไปในอนาคต ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาขอ้มูลในเอกสารฉบบันี้อย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจ

ลงทุนในหุน้สามญัของ BC  

นอกจากนี้ ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) ทีป่รากฏในเอกสารฉบบั

นี้ เช่น การใชถ้อ้ยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรอื การคาดการณ์

เกีย่วกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของ

BC นโยบายของภาครฐับาลและอื่นๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเหน็ของ BC นัน้ มไิด้

เป็นการรบัรองผลประกอบการ เหตุการณ์ หรอืแผนการของ BC ในอนาคต ซึ่งผลที่เกดิขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่าง

อย่างมนีัยสาํคญัจากที ่BC ไดก้ารคาดการณ์ไว ้นอกจากนี้ ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี้ทีอ่้างถงึสภาวะเศรษฐกจิหรอืการ

แข่งขนัในภาพรวมของประเทศซึ่งได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือคดัย่อจากสิ่งพิมพ์หรือจาก

แหล่งขอ้มลูอื่นๆ โดยที ่BC มไิดท้าํการตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของผลการดาํเนินงานของ BC  

BC ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบสร้าง-ดําเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell หรือ BOS) โดยมี

เป้าหมายการขายโครงการใหไ้ดอ้ยา่งน้อยปีละ 1-2 โครงการ ภายใตแ้นวคดิทีจ่ะเพิม่จาํนวนโครงการใน 3-5 ปีขา้งหน้า 

ซึ่งความสามารถในการพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง การควบคุมดูแลใหก้ารก่อสรา้งโครงการและการบรหิารการขาย

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นปัจจยัที่มผีลกระทบสูงสุดต่อผลการดําเนินงานของ BC ในแต่ละปี ดงันัน้ การไม่

สามารถปิดการขายกบัผูส้นใจซื้อโครงการไดภ้ายในรอบปีใดจะส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในปีนัน้ๆ มคีวาม

ผนัผวน อยา่งไรกต็าม BC มกีารวางแผนเจรจากบัผูซ้ือ้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรและมกีารตดิตามความคบืหน้า

การขายและการก่อสรา้งของแต่ละโครงการอย่างใกลช้ดิ มกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารขายในแต่ละช่วงเวลาเพื่อใหก้าร

ขายโครงการเป็นไปตามกําหนดเวลาทีว่างไว ้วางกลยุทธ์โดยเน้นพฒันาเฉพาะโครงการทีม่ทีําเลทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึ

การเลอืกรปูแบบและประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่หมาะสมกบัทาํเลนัน้ๆ ส่งผลใหโ้ครงการของ BC ไดร้บัการตอบรบัทีด่ี

จากลูกคา้เสมอมาเนื่องจากเป็นโครงการทีม่คีวามน่าสนใจและมศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ การพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่องจะทาํให ้BC มรีายไดค้่าธรรมเนียมเขา้มาอยา่งสมํ่าเสมอและชว่ยลดความ

ผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 
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3.2. ความเส่ียงในการได้มาซ่ึงท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ 

เนื่องจากทาํเลทีต่ัง้เป็นปัจจยัทีส่าํคญัอย่างยิง่ต่อความสาํเรจ็ของโครงการ BC จงึมุง่เน้นพฒันาเฉพาะโครงการทีม่ทีาํเล

ที่มศีกัยภาพ ได้แก่ ทําเลใจกลางเมอืงย่านแหล่งธุรกจิที่มกีารคมนาคมสะดวก หวัเมอืงใหญ่ในจงัหวดัที่เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วสาํคญัซึ่งมแีผนในการขยายสนามบนิเพื่อรองรบัชาวต่างชาตทิีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ เป็นตน้ เนื่องจากทีด่นิ

ในทําเลที่ดดีงักล่าวก็เป็นที่สนใจของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นๆ เช่นกนั ดงันัน้ ความสามารถในการประเมนิ

แนวโน้มเศรษฐกจิ ความเขา้ใจในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละขณะ ความรวดเรว็ในการคน้หาทีด่นิ

ที่มศีกัยภาพ และความสามารถในการเขา้ถงึเจ้าของที่ดนิดงักล่าวจงึเป็นปัจจยัสําเรจ็ที่สําคญั อย่างไรก็ตาม BC ไม่

จาํกดัแต่เพยีงการพฒันาบนทีด่นิขนาดใหญ่ โดยหากเป็นทีด่นิโครงการขนาดเลก็เช่นขนาดเลก็กว่า 300 ตารางวา แต่

อยูใ่นทาํเลทีเ่หมาะสม กอ็ยูใ่นเป้าหมายของ BC เชน่กนั อกีทัง้ทีด่นิขนาดเลก็มกีารแขง่ขนัในการจดัหาทีน้่อยกวา่ 

ทัง้นี้ BC มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบันายหน้าจดัหาทีด่นิหลายราย ไมว่า่จะเป็นบรษิทัชัน้นําหรอืบุคคลธรรมดา อกีทัง้มกีาร

ติดตามการประกาศซื้อขายและสํารวจราคาที่ดินในทําเลที่มศีกัยภาพอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงศกึษาข้อมูลทําเลที่มี

ศกัยภาพหลายแห่งทัง้ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอื่นๆ ทาํให ้BC มัน่ใจว่าจะสามารถจดัหาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพไดใ้นราคาที่

เหมาะสมสาํหรบัการพฒันาโครงการในอนาคตไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  

3.3. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูค้า  

ถงึแมว้่าลกัษณะธุรกจิ BOS ของ BC จะส่งผลใหก้ารขายแต่ละโครงการมผีูซ้ื้อเพยีงรายเดยีว แต่กลุ่มผูซ้ื้อโครงการมี

จํานวนหลายรายดงัจะเหน็ไดจ้ากรายชื่อผูซ้ื้อโครงการทีผ่่านมาทีม่กัจะไม่ซํ้ากนั ดงันัน้ BC จงึไม่มคีวามเสีย่งจากการ

พึง่พงิผูซ้ือ้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เมือ่ BC ทาํการประกาศขายโครงการในแต่ละครัง้ โดยทัว่ไปจะมผีูร้ว่ม

สนใจมาลงนามขอ้ตกลงรกัษาความลบั (Confidentiality Agreement) ไม่ตํ่ากว่า 5 ราย บ่งบอกถึงความน่าสนใจใน

โครงการและการไมต่อ้งพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหนึ่ง 

ในส่วนการประกอบธุรกจิโรงแรม เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ และศูนย์การคา้ รวมถงึรายไดค้่าธรรมเนียมดําเนินการ ซึ่งมี

สดัสว่นรวมกนัมากกวา่ 50% ของรายไดท้ัง้หมดนัน้ ไมป่รากฎวา่มลีกูคา้รายใดรายหนึ่งทีม่สีดัสว่นรายไดเ้กนิ 10%  

3.4. ความเส่ียงจากความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการ 

หากการก่อสรา้งโครงการล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกําไรของ BC ได ้อย่างไรกต็าม BC 

ลดความเสีย่งดงักล่าวโดยบรษิทัมรีะบบการคดัเลอืกผูร้บัเหมาหลกัซึ่งรบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็และผูร้บัเหมาราย

ย่อยสาํหรบังานอื่นๆ เช่นงานระบบ งานตกแต่งภายใน ฯลฯ ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืโดยเชญิมาประมูลงาน บรษิทัคดัเลอืก

ผู้รบัเหมาที่มชีื่อเสยีง มคีวามน่าเชื่อถือ โดยพจิารณาควบคู่ไปกบัราคาประมูล ระยะเวลาที่ผู้รบัเหมาคาดว่าจะใช้  

นอกจากนี้ ในทุกโครงการ BC ว่าจา้งวศิวกรควบคุมตน้ทุน (Quantity Surveyor หรอื QS) ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัสากล ซึ่ง

ในปัจจุบนั BC ใชบ้รกิารหลายบรษิทั เพื่อทําหน้าทีต่รวจสอบปรมิาณและราคาตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนพฒันาโครงการ ซึ่ง

รวมถงึการช่วยประเมนิต้นทุนแบบก่อสรา้งใหต้รงตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัต้องการ ไปจนถงึระหว่างการก่อสรา้งในทุก

ระยะไปจนกระทัง่ปิดงาน ซึง่จะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถควบคุมคุณภาพและคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแผนการลงทุน

และงบประมาณได ้ 
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นอกจากการว่าจา้ง QS กลุ่มบรษิทัฯ ยงัว่าจา้งผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง (Construction Manager: CM) เพื่อควบคุมความ

คบืหน้าและคุณภาพงานก่อสรา้งประจําโครงการอกีดว้ย กลุ่มบรษิทัฯ มกีารดูแลตดิตามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง

อย่างสมํ่าเสมอ ฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการจะเขา้ไปตรวจงานและประชุมร่วมกบัผูร้บัเหมาหลกัและผูค้วบคุมงาน 

(CM) ทุกสปัดาห์ เพื่อตดิตามความคบืหน้าใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทุกเดอืน CM จะนําส่งรายงานความ

คบืหน้าของการก่อสรา้งอยา่งเป็นทางการมายงัฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการ และรายงานทนัทหีากพบเหตุทีอ่าจทาํ

ใหล่้าช้าหรอืเหตุใดที่อาจทําให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ฝ่ายพฒันาและก่อสร้างโครงการจะมกีาร

ประชุมพูดคุยกบั QS ทุกสปัดาห์ และทุกเดอืน QS จะมกีารส่งรายงานสอบทานต้นทุนการก่อสร้างว่าสอดคล้องกบั

ความคบืหน้าของโครงการมายงักลุ่มบรษิทัฯ เพือ่ตดิตามความคบืหน้าใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้ 

3.5. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง  

ในปี 2561 ทีผ่า่นมาเป็นปีทีร่าคาวสัดุก่อสรา้งมคีวามผนัผวนสงู โดยในเดอืนมถุินายน 2561 ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งรวม

ไดเ้พิม่ขึน้ 4.4% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สงูขึน้ต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่12 และสงูสุดในรอบ 6 ปี นับจากปี 2555 

เนื่องจากวสัดุหมวดเหล็กราคาเพิม่ขึ้นกว่า 15.5% จากราคาวตัถุดบิที่สูงขึ้น วสัดุหมวดซีเมนต์ราคาเพิม่ขึ้น 3.6% 

เนื่องจากในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ผูผ้ลติใหส้่วนลดสงูเพื่อเพิม่ยอดจาํหน่าย นอกจากนี้ ราคาวสัดุหมวดคอนกรตี

ยงัปรบัเพิม่ตามราคาถ่านหนิ โดยมรีาคาเพิม่ขึน้ 1.8% ตามราคาปนูซเีมนต ์สาํหรบัวสัดุอื่นๆ เช่น หมวดกระเบือ้ง ไม ้

ราคาปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยตามความตอ้งการฟ้ืนตวัจากการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี้ ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากความตอ้งการใชเ้พิม่จากการเรง่ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐับาลและเร่งรดัการก่อสรา้งใหท้นัการ

เบกิจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ทําใหเ้อกชนลงทุนเพิม่ตาม อย่างไรกต็าม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยอตัราการขยายตวัได้

ลดลง ตามการชะลอตวัของการบรโิภคในประเทศ ทําใหเ้ฉลีย่ทัง้ปี ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งรวมสงูขึน้ 2.6% จากปีก่อน

หน้า (ขอ้มลูจากสรุปสถานการณ์ราคาสนิคา้และบรกิาร เดอืนธนัวาคม 2561 และปี 2561 โดยกระทรวงพาณิชย)์  

จากความผนัผวนดงักล่าว มผีลกระทบโดยตรงต่อ BC เนื่องจากเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และสนิคา้หมวดเหลก็ 

ซีเมนต์ คอนกรตี เป็นวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม BC มนีโยบายวางแผนโครงการและการ

ก่อสร้างล่วงหน้า โดยส่งแบบโครงการที่มคีุณสมบตัิที่มบีรษิัทต้องการให้ QS ประเมนิต้นทุนทัง้หมด แล้วจึงเรยีก

ผูร้บัเหมาหลกัและผูร้บัเหมารายย่อยสําหรบังานอื่นๆ มาประมูลงาน โดย BC จะคดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยพจิารณาจาก

หลายๆ องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญสําหรบัประเภทโครงการ ราคา ระยะเวลาที่ใช้ และจึงคดัเลือก

ผูร้บัเหมาหลกัและทําสญัญาตกลงโดยกําหนดราคาชดัเจน สาํหรบัผูร้บัเหมารายย่อย สาํหรบังานอื่นๆ ไดแ้ก่ งานตอก

เสาเขม็ งานระบบต่างๆ งานตกแต่งภายใน BC ใชว้ธิปีระมลูงานโดยคาํนึงถงึความเชีย่วชาญสาํหรบัประเภทโครงการ 

ราคา และระยะเวลาทีใ่ช ้เมื่อประมูลเสรจ็กจ็ะทําสญัญาโดยกําหนดราคาชดัเจน เพื่อลดความเสีย่งเรื่องการขาดแคลน

และความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง  

3.6. การควบคมุดแูลบริษทัย่อยซ่ึงมีจาํนวนมาก 

ดงัทีไ่ดแ้สดงในหวัขอ้ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ โครงสรา้งกลุ่มในแต่ละโครงการของ BC ทีผ่า่นมา 

มกีารตัง้บรษิัทย่อยเพื่อทําการถือหุ้นในหลายระดบั (Multi-layer) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจดัหาเงนิทุน และให้กลุ่ม               

บรษิัทฯ มอีํานาจควบคุมตลอดสายการลงทุน ส่งผลให้ BC มบีรษิัทย่อยจํานวนมาก ซึ่งทําให้ BC มภีาระทัง้ด้าน

บุคลากร เวลา และค่าใช้จ่ายในการจดัทําบญัช ีดูแลงานด้านงานเอกสารสําคญัทางกฎหมาย รวมถงึควบคุมดูแลให้
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ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม ตัง้แต่โครงการโรงแรมนิมมาน 1 เป็นตน้ไป จะมกีารลดระดบัชัน้การถอื

หุน้ลง (โปรดพจิารณารายละเอยีดโครงสรา้งกลุ่มแบบใหม่เพิม่เตมิในหวัขอ้ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบ

ธุรกิจ) สําหรบัโครงการที่ขายแล้ว BC มีแนวทางที่จะทยอยจดทะเบียนเลิกบรษิัทและชําระบญัชีทัง้หมด เมื่อพ้น

ระยะเวลาทีก่าํหนดกบัคูส่ญัญา (Warranty Period) ซึง่ปกตจิะกาํหนดใหย้งัตอ้งคงสถานะบรษิทัไว ้2-5 ปี  

3.7. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึง 75% 

สําหรบับรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่ BC ถือหุ้นในสดัส่วนไม่ถึง 75% นัน้ BC อาจมคีวามเสี่ยงจากการไม่สามารถ

ดําเนินงานไดอ้ย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด ส่งผลให ้BC อาจไม่สามารถตอบรบัโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัย่อยดงักล่าวได้

อยา่งทนัเวลา อยา่งไรกต็าม ในสญัญารว่มทุนและสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ไดม้ขีอ้กาํหนดให ้BC มอีาํนาจในการเสนอชื่อ

กรรมการส่วนใหญ่ มอีํานาจเบด็เสรจ็ในการตดัสนิใจ (Absolute Control) และกําหนดให้ผูร้่วมทุนส่วนใหญ่ต้องออก

เสยีงไปในทางเดยีวกบั BC สําหรบัโครงการในอนาคต กรณีบางโครงการที ่BC ไม่สามารถกําหนดในสญัญาร่วมทุน

และสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ให ้BC มอีํานาจเบด็เสรจ็ขา้งตน้ได ้BC จะยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ทีไ่ม่ตํ่ากว่า 25% เพื่อให้

เอือ้ต่อการคดัคา้นมตกิารประชุมทีส่าํคญัๆตามกฎหมาย ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลาดาํเนินการทีผ่่านมา ผูร้่วมลงทุนมคีวาม

ไวว้างใจในการบรหิารโครงการของ BC เป็นอย่างด ีทาํให ้BC เชื่อมัน่ว่า ถงึแมว้่า BC จะไม่มอีํานาจเบด็เสรจ็ดงักล่าว

ขา้งต้น แต่ BC ก็ยงัคงสามารถบรหิารจดัการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายได้ และตราบใดที่ BC 

ดาํเนินหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการโครงการ ความเสีย่งดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.8. ความเส่ียงจากการผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน  

ในการพฒันาโครงการ บรษิัทย่อยจะดําเนินการกู้ยมืโดยตรงจากสถาบนัการเงนิ โดยสญัญากู้ยมืเงนิมขี้อกําหนด

เกีย่วกบัการรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt-to-Equity Ratio หรอื D/E) 

อตัราส่วนหน้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization: EBITDA) หรอื IBD/EBITDA อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ 

(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นให้มากกว่าศูนย์ เป็นต้น ซึ่งสถาบนัการเงินจะ

พจิารณาขอ้กําหนดดงักล่าวจากงบการเงนิของบรษิทัย่อยทีกู่้ยมืเงนิ เมื่อการก่อสรา้งและเริม่เปิดใหบ้รกิารและ/หรอื

ขายโครงการแลว้เสรจ็ บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจงึจะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายไปชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ 

ในระยะเวลาที่การขายโครงการยงัไม่เสรจ็สิ้น จงึมคีวามเป็นไปได้ที่บรษิัทย่อยจะมอีตัราส่วนทางการเงนิไม่เป็นไป

ตามที่กําหนด การผดิเงื่อนไขดงักล่าวจะส่งผลให้บรษิัทย่อยต้องชําระคนืเงนิกู้ยมืทนัทซีึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยดงักล่าวได ้ 

ในสญัญากูย้มืเงนิ สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงือ่นไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทานแลว้ ณ วนัที ่

30 มถุินายน (เฉพาะบรษิทัรว่มทุน ไดแ้ก่ กลุ่มซทิาดนีส)์ และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
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ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มบีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทุนทีผ่ดิเงือ่นไขทีก่าํหนด ดงันี้  

โครงการ OWJH 

Phuket 

Summer  

Hill 

Summer 

Hub2 

BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม BPTS3 BPKN1 BPKN3 CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 10.0x 

≥ 1.15x 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.20x 

>0 

n/a 

n/a 

 

n/a 

n/a 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

-158.61x 

-0.08x 

+56 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

5.33x 

1.95x 

+20 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

n/a 

n/a 

-13 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

6.69x 

0.84x 

-110 ลบ. 

2.35x 

n/a 

 

7.32x 

1.04x 

+16.5 ลบ. 

2.54xn/a 

 

8.08x 

0.78x 

-60 ลบ. 

2.23x 

n/a 

 

5.81x 

1.07x 

21 ลบ. 

2.90x 

n/a 

สาํหรบัการผดิขอ้กําหนดของบรษิทัย่อย 3 แห่งและบรษิทัร่วมทุน 4 แห่ง สาํหรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทัง้หมด

นัน้บรษิทัไดป้ระสานงานและไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนธนัวาคม 2561  

นอกจากนี้ ในช่วงสิน้ปี 2561 ทีผ่่านมา BC สามารถเจรจากบัธนาคารเพื่อใหก้ําหนดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วนทีผ่่อน

ผนัมากขึน้ โดยโครงการทีไ่ดร้บัการผอ่นคลายเงือ่นไขการกูย้มืคอื BMT2  (โครงการโรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา) ซึง่ได ้Refinance และทาํสญัญาใหมก่บัธนาคาร ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 โดยสนิเชือ่ตามสญัญากูย้มืเงนิฉบบั

ใหม่ จะเป็นวงเงนิ refinance เงนิกู้ยมืวงเงนิเดมิจํานวน 58.25 ล้านบาท และวงเงนิใหม่สําหรบัใช ้renovate โรงแรม

จํานวน 25 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขในสญัญาฉบบัใหม่จะกําหนดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน Covenant ทีผ่่อนผนัขึน้ซึ่ง

คาดวา่จะทาํใหบ้รษิทัไมผ่ดิขอ้กาํหนดในปี 2561 และปี 2562 ไดแ้ก่  

1. การดํารง DSCR จากไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า เป็นไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า โดยเริม่คํานวณ DSCR ตัง้แต่วนัที ่

31 ธ.ค. 2563 เป็นตน้ไป  

2. การดาํรง D/E Ratio ไมเ่กนิ 3:1 เท่าในปี 2561-2562, ไมเ่กนิ 2.5:1 เท่าในปี 2563-2564 และไมเ่กนิ 2:1 

เท่าในปี 2565 เป็นตน้ไป 

ในอนาคตบรษิทัคาดว่าจะมคีวามเสีย่งในเรื่องดงักล่าวลดลง โดยหากเป็นสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่ๆ บรษิทัสามารถ

เจรจากบัสถาบนัการเงนิใหก้าํหนดเงือ่นไขการดาํรงอตัราส่วนทีผ่อ่นผนัมากขึน้ 
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ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัซทิาดนีส์ผดิเงื่อนไขที่กําหนด ดงัต่อไปนี้ ซึ่งบรษิทัได้ประสานงานและได้รบั

หนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนมถุินายน 2562   

โครงการ BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

6.39x 

0.80x 

-112.93 ลบ. 

2.40x 

n/a 

 

6.89x 

1.05x 

+18.92 ลบ. 

2.81x 

n/a 

 

7.70x 

0.76x 

-58.61 ลบ. 

2.36x 

n/a 

 

5.01x 

1.14x 

+27.69 ลบ. 

3.34x 

n/a 

3.9. ความเส่ียงจากการผิดเงื่อนไขของสญัญาระหว่างผูถ้ือหุ้นหรือสญัญาร่วมทุน  

ในสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นในโครงการต่างๆ หรอืสญัญาร่วมทุนระบุเหตุแห่งการผดินัด เช่น การละเมดิขอ้ตกลงใน

สญัญาและไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะลม้ละลายหรอืเลกิกจิการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไม่สามารถใหค้วามร่วมมอืในการขายการลงทุน เป็นตน้ และหากเกดิเหตุนัน้แลว้ฝ่ายทีผ่ดินัดจะตอ้งเสนอขายหุน้และ

เงนิกูย้มืใหแ้ก่อกีฝ่ายตามสดัสว่นการถอืหุน้ในราคาตลาดโดยมสีว่นลดหรอืราคาเสนอขายตามทีต่กลงกนัในสญัญา โดย

ราคาตลาดจะตอ้งประเมนิโดยผูป้ระเมนิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืในระดบัสากล 

อย่างไรกต็าม ณ 30 มถุินายน 2562 ไม่มฝ่ีายใดทีม่แีนวโน้มจะผดิสญัญาดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการละเมดิขอ้ตกลงใน

สญัญา ภาวะล้มละลายหรือเลิกกิจการ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการขายการลงทุน เนื่องจากผู้ร่วมทุนทุกรายมี

ความสมัพนัธ์อนัดกีบักลุ่มบรษิทัฯ และมกีารประชุมตดิตามผลการดําเนินงานกนัอย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึมจีุดมุ่งหมาย

รว่มกนัคอืผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ทีีส่ดุ ปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวจงึอยูใ่นระดบัตํ่า 

3.10. ความเส่ียงเร่ืองการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ณ 30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมเท่ากบั 3.2 เท่า แต่ในบาง

โครงการมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีส่งูกว่าทีก่ําหนด ส่งผลใหไ้ม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิตามที่

กําหนดในสญัญาเงนิกู้ยมืบางรายการ ตามที่ได้สรุปขา้งต้นในหวัขอ้ 3.8 อย่างไรก็ตามลกัษณะเงนิกู้ยมืของบรษิทัมี

โครงสรา้งแบ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่   เงนิกูย้มืผูร้่วมทุน (ดงัปรากฏในรายการ “เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น” ตามงบการเงนิ) 

และเงนิกูย้มืจากธนาคาร สาํหรบัเงนิกูย้มืในการดําเนินโครงการซึ่งไดร้บัจากผูร้่วมลงทุน จะไม่มกีารเรยีกชําระทัง้เงนิ

ต้นและดอกเบี้ยจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป สําหรบัเงนิกู้ยมืจากธนาคาร เนื่องจากธนาคารไดเ้ขา้ใจลกัษณะ

โครงสร้างเงนิกู้ของกลุ่มบรษิัทฯ กลุ่มบรษิัทฯจงึได้รบัหนังสอืผ่อนผนัการผดิเงื่อนไขดงักล่าวจากธนาคารผู้ให้กู้ทุก
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รายการแลว้ดงัทีป่รากฏรายละเอยีดในหวัขอ้ 3.8 ขา้งตน้และส่วนที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ทัง้นี้หาก

ไม่คาํนึงถงึเงนิกูย้มืจากผูร้่วมทุนซึง่ไมม่กีารเรยีกชาํระจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป จะทาํใหอ้ตัราหนี้สนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ลดลง 

นอกจากนี้ ณ 30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยติดลบ 0.5 เท่า อนัเนื่องมาจาก

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงานติดลบ ทัง้นี้ ธนาคารและผู้ร่วมลงทุนเล็งเห็นถึงศกัยภาพของกลุ่มบรษิัทฯ ในการ

ดาํเนินโครงการตามแผนธุรกจิ ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ในรปูแบบของเงนิกูจ้าก

ธนาคาร และหุน้กูจ้ากนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนรองรบัคอืการระดมทุนจากการเสนอ

ขายหุน้ต่อประชาชนและนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

3.11. ความเส่ียงจากเงื่อนไขสญัญาเงินกู้ท่ีมีข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผล 

สญัญาเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อยบางแห่งกําหนดขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล เช่น สามารถจ่ายเงนิปันผลไดห้ากไม่ทํา

ใหเ้กดิสถานะผดินัดชาํระ สามารถดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (DSCR) ตามทีก่ําหนดได ้มเีงนิสาํรอง

ในบญัชเีงนิฝากเพยีงพอสาํหรบัจ่ายดอกเบี้ยและเงนิตน้ทีถ่งึกําหนดชําระใน 6 เดอืน มเีงนิสาํรองเพยีงพอเพื่อดําเนิน

ธุรกจิให้เป็นไปตามแผนการชําระเงนิ และต้องขอความยนิยอมจากผูใ้ห้กู้ เป็นต้น ขอ้จํากดัในการจ่ายเงนิปันผลไม่

ส่งผลกระทบกบับรษิทัย่อยเนื่องจากบรษิทัย่อยจะไม่จ่ายเงนิปันผลจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป ซึ่งเมื่อบรษิทั

ย่อยขายโครงการและชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเรยีบร้อยแล้ว ก็จะดําเนินการจ่ายเงนิปันผลไปยงั BC ทัง้นี้ กลุ่ม

บรษิทัฯ มแีผนที่จะพฒันาโครงการเพื่อขายอย่างต่อเนื่อง โดยมเีป้าหมายที่จะขายโครงการใหไ้ดอ้ย่างน้อยปีละ 1-2 

โครงการ ซึง่เมือ่ขายโครงการไดแ้ละชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เรยีบรอ้ยแลว้ BC จะพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลหากมี

กระแสเงนิสดเหลอืเพยีงพอทีจ่ะไมส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ BC  

3.12.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิและกจิการอื่น ซึ่งกําหนดเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั หากมกีารปรบั

อตัราดอกเบี้ยสูงขึน้จะส่งผลต่อต้นทุนเงนิกู้ยมืที่สูงขึน้ ทําใหค้วามสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบรษิทัฯ ลดลง ใน

เดอืนธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดป้รบัอตัราดอกเบีย้นโยบายไดข้ึน้จาก 1.50% เป็น 

1.75% และเมื่อ 7 สงิหาคม 2562 ไดป้รบัลดลงเป็น 1.50% โดยในวนัเดยีวกนัธนาคารพาณิชย์รวม 5 แห่ง ซึ่งรวมถงึ

ธนาคารพาณิชยท์ีใ่หเ้งนิกูย้มืแก่ BC ไดป้รบัลดอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืลง เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ ธปท. โดยมี

ผลในวนัที ่15 สงิหาคม 2562 

อย่างไรกต็ามการปรบัลดของธนาคารพาณิชยท์ีใ่หเ้งนิกูย้มืแก่ BC เป็นการปรบัลดอตัราดอกเบีย้สาํหรบัลูกคา้รายใหญ่

ชัน้ดี ประเภทวงเงินเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และ อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้ารายย่อยชัน้ดี 

(Minimum Retail Rate: MRR) แต่จะไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบกําหนด

ระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) 

ทัง้นี้ เนื่องจากการมผีลประกอบการต่อเนื่องและมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัสถาบนัการเงนิและผู้ร่วมลงทุน ทําให้กลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถเจรจาไดอ้ตัราดอกเบี้ยทีต่ํ่ากว่าอตัรา MLR ประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา ดงันัน้ ในปี 2562 คาดว่า

อตัราดอกเบีย้จะยงัอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ปี 2561 นอกจากนี้ หาก BC ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อ
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ประชาชนและนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ กจ็ะมเีงนิทุนจากการระดมทุนเพิม่เตมิและสามารถชําระคนื

เงนิกูย้มืเพือ่ลดตน้ทุนคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ลงได ้ 

ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ  

3.13. ความเส่ียงจากการบริหารงานท่ีพึ่งพิงกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  

เนื่องจากนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล เป็นผูก้่อตัง้ BC กรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ BC 

และมสี่วนสําคญัในการบรหิารงานให้ BC มชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัของผู้ซื้อโครงการและผู้ร่วมลงทุนทัง้ในและ

ต่างประเทศ มฐีานะการเงนิมัน่คง และมผีลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หาก BC สูญเสยีผูบ้รหิารดงักล่าวไป อาจ

สง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการขององคก์รและผลการดาํเนินงานของ BC ได ้ 

BC ไดว้างแผนเพื่อลดความเสีย่งในการพึง่พงิคุณปรบัชะรนัซงิห์ดว้ยการกระจายอํานาจ การจดัการ ขอบเขตหน้าที่ 

และความรบัผดิชอบให้แก่ผู้บรหิารสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา 

รวมถงึการส่งเสรมิให้คณะผูบ้รหิารทํางานและพจิารณาในเรื่องสําคญัร่วมกนั เช่น การจดัทําแผนธุรกจิ งบประมาณ

ประจาํปี ประมาณการทางการเงนิ แผนการจดัหาทีด่นิ แผนการก่อสรา้ง แผนการเปิดโครงการ แผนการตลาด และการ

วางแผนการเงนิ เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานสามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการจดัทําแผนงาน

และประมาณการต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของ BC ไดอ้ยา่งเหมาะสม  BC ยงัไดม้กีาร

จดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สาํหรบัตําแหน่งทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร

สูงสุดของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ BC มกีารส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารอย่างต่อเนื่อง โดย

สนบัสนุนใหผู้บ้รหิารเขา้อบรม สมัมนา ในหวัขอ้ทีจ่ะสามารถนํามาปรบัปรุงการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

สาํหรบันายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ซึง่เป็นบดิาของนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล เป็นกรรมการบรษิทั และเป็นผูร้่วมก่อตัง้ 

BC ในปัจจุบนันายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ไดเ้กษยีณอายุและดํารงตําแหน่งทีป่รกึษาของบรษิทั นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกั

ราลมสี่วนสาํคญัในการชกัชวนผูร้่วมลงทุนในหลายโครงการ ไดแ้ก่ โรงแรมโอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สุขุมวทิ 

18, โรงแรมโอโซ พทัยา, ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ สุขุมวทิ 47, โรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง, กลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์, 

โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ ฮบั ภูเก็ต จ.ภูเก็ต, โรงแรมสุขุมวทิ 16-2, โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์ อย่างไรก็ตาม 

แนวโน้มในการพึง่พงินายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ในการชกัชวนผูร้ว่มลงทุนไดล้ดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีทีผ่า่น

มา BC มจีํานวนผูร้่วมลงทุนรายใหม่ๆ ทีม่าจากแหล่งอื่นมากขึน้ เช่น การแนะนําโดยผูร้่วมลงทุนในอดตี การแนะนํา

โดยบรษิทัตวัแทน การแนะนําโดยอดตีผูบ้รหิารของ BC (ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัครอบครวัทกัราล) การแนะนําโดยอดตีคู่

คา้ เช่น ผูบ้รหิารบรษิทันายหน้าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ โดยผูร้่วมลงทุนใหม่ๆ เหล่านี้ ไดล้งทุนในโครงการซมัเมอร์ 

ฮลิล์และซมัเมอร์ฮบั, โรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั (นิมมาน 1), โรงแรมเชยีงใหม่นิมมาน 2 และ

โรงแรมเชยีงใหมน่ิมมาน 3  

3.14. ความเส่ียงจากการมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50%   

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นี้ ครอบครวัทกัราลจะมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ  66.7% ซึง่

เป็นสดัส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสําคญั มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

สามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานใน BC ได ้รวมถงึสามารถควบคุมการอนุมตัมิตปิระชุมผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการ



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.3 หน้า 9 

 

เสยีงสว่นใหญ่ได ้ยกเวน้เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของ BC ทีก่าํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของ BC อาจมคีวามเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ราย

ใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาโครงสร้างการจดัการของ BC ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พบว่าโครงสรา้งการบรหิารจดัการไดม้กีารกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และมกีารกาํหนดมาตรการการทาํรายเกีย่วโยง

กบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมกจิการ รวมถงึบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธใิน

การออกเสยีงในการอนุมตัริายการนัน้ๆ รวมทัง้การจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามอสิระเขา้ร่วมพจิารณาและ

ตดัสนิใจ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหผู้ถ้อืหุน้ว่าโครงสรา้งการจดัการของ BC มกีารถ่วงดุลอํานาจและ

มกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

3.15. ความเส่ียงจากการท่ี BCอยู่ระหว่างการยื่นคาํขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

BC มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้นี้ก่อนที่จะได้ร ับทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรพัย์ฯ) ทัง้นี้  BC ได้ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรพัย์เข้าจดทะเบียนใน                

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 และบรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จาํกดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการ

เงนิได้พจิารณาคุณสมบตัิของ BC ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า BC มคีุณสมบตัิครบถ้วนที่สามารถจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได ้ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถอืหุน้รายย่อย ซึง่ BC จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย

ไม่น้อยกว่า 300 รายและถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า 25% ของทุนชาํระแลว้ โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถอืหุน้ไม่

น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้แล้วเสร็จ BC จะมี

คุณสมบตัเิกีย่วกบัการกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยครบถว้นตามเกณฑท์ีก่าํหนด อยา่งไรกด็ ีBC ยงัคงมคีวามไมแ่น่นอน

ทีจ่ะไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันัน้ผูล้งทุนจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัสภาพ

คล่องในการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง BC ในตลาดรอง และอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้ตาม

ราคาทีค่าดการณ์ไว ้หากหลกัทรพัยข์อง BC ไมส่ามารถเขา้จดทะเบยีนได ้
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4. การวิจยัและการพฒันา 

- ไมม่ ี 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.5 หน้า 1 

 

5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 สนิทรพัย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของ BC มมีูลค่าสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อม

ราคาสะสมตามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของ BC โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

5.1. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

รายการ มลูค่าสทุธิทางบญัชี 

 (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

งบการเงินรวม   

กรุณาดรูายละเอยีดในส่วนที ่

5.6.4 สญัญากูย้มืเงนิธนาคาร 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 1,554.7 เป็นเจา้ของ 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 943.1 เป็นเจา้ของ 

สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง 61.4 เป็นเจา้ของ 

ยานพาหนะ 2.6 เป็นเจา้ของ ตดิภาระสญัญาเชา่การเงนิ  

วงเงนิ 1.9 ลา้นบาท 

อุปกรณ์ 14.9 เป็นเจา้ของ ไมม่ภีาระผกูพนั 

เครือ่งตกแต่งตดิตัง้และ

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 

131.9 เป็นเจา้ของ ตดิภาระสญัญาเชา่การเงนิ  

วงเงนิ 5.7 ลา้นบาท 

รวมทัง้หมด 2,708.6   
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5.1.1. ท่ีดินก) 

รายละเอียด

สินทรพัย ์
ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้ 

โฉนด 

เลขท่ี 

พืน้ท่ี 

(ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ช่ือโครงการ 

มลูค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัข) 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BSA ตาํบลคลองตนั อาํเภอคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพฯ 

2050ค) 437.2 

 

เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Oakwood 24 428.5 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BPTS3 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดั

ภเูกต็ 

7765 293.7 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Journey 

Hub 

87.8 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 11894 68.0 

14818 147.7 

11895 40.0 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BPK2 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดั

ภเูกต็ 

11976 109.4 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Villa 1 19.2 - 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BPK3 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดั

ภเูกต็ 

11977 103.3 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Villa 2 18.1 - 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BMT2 ตาํบลหนองปรอื อาํเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี

25167 132.0 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

OWJH 

Pattaya 

39.0 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 24227 70.0 

25168 69.0 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BCMN1 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

12320 846.6 

 

เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Nimman 1  132.5 ตดิจาํนองกบัสถาบนั 

การเงนิ 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BCMN2 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

132735 266.9 เจา้ของ 

กรรมสทิธิ ์

Nimman 2  76.0 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

   130760 32.2     

   129458 128.5     

 

 

  130759 11.8     
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รายละเอียด

สินทรพัย ์
ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้ 

โฉนด 

เลขท่ี 

พืน้ท่ี 

(ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ช่ือโครงการ 

มลูค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัข) 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BCMN3 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

130761 74.4 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Nimman 3  159.3 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 129457 824.9 

132734 10.8 

ทีด่นิทีต่ ัง้

โครงการ 

BBS16-2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

4000 100.0  เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

Sukhumvit 

16-2 

93.0 ตดิจาํนองกบัสถาบนั

การเงนิ 

ทีด่นิทีต่ ัง้ 

โครงการ 

BKML1 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภเูกต็ 11525 1,620.2 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

กมลา 1 63.6 ตดิจาํนองกบัสถาบนั 

การเงนิ 

ทีด่นิทีต่ ัง้ 

โครงการ 

BKML2 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภเูกต็ 19152 2,012.3 เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์

กมลา 2 79.0 ตดิจาํนองกบัสถาบนั 

การเงนิ 

ทีด่นิทีต่ ัง้ 

โครงการ 

BBS36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

3175 200.0  เจา้ของ 

กรรมสทิธิ ์

Sukhumvit  

36 

358.9 ตดิจาํนองกบัสถาบนั 

การเงนิ 3176 173.8 

รวมมลูค่าท่ีดิน 1,554.7  

หมายเหตุ:   

ก) โปรดดสูรุปการประเมนิราคาทรพัยส์นิในเอกสารแนบ 4 

ข) โปรดดรูายละเอยีดภาระผกูพนัในสว่นที ่5.6.4. สญัญากูย้มืเงนิธนาคาร 

ค) ทีด่นิโฉนดเลขที ่2051 และ 2052 ตกอยูใ่นบงัคบัภาระจาํยอมเรือ่งทางเดนิ ทางรถยนต ์ประปา โทรศพัท ์ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทุกชนิดแก่โฉนดเลขที ่2050  
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5.1.2. อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารก)   

รายละเอียดสินทรพัย ์ ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) 

อาคารโรงแรมโอ๊ควูด้เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ24  BSA แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 192.5 

อาคารโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

BPTS3 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 305.3 

อาคารวลิล่า 1 BPK2 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 14.0 

อาคารวลิล่า 2 BPK3 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 13.3 

อาคารโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

BMT2 ตาํบลหนองปรอื อาํเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 91.9 

อาคารโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

BCMN1 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 326.1 

รวมมลูค่าอาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 943.1 

หมายเหตุ  

ก) โปรดดสูรุปการประเมนิราคาทรพัยส์นิในเอกสารแนบ 4 

ข) เนื่องจากการจดจาํนองทีด่นินัน้จะเป็นการจดจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต กรุณาดรูายละเอยีดภาระผกูพนัในสว่นที ่5.6.4 สญัญากูย้มื

เงนิธนาคาร 
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5.1.3. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสร้าง  

รายละเอียดสินทรพัย ์ ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) 

อาคารโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

BMT2 ตาํบลหนองปรอื อาํเภอบางละมงุจงัหวดัชลบุร ี เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 0.1 

อาคารวลิล่า 2 BPK3 ตาํบลป่าตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 0.0 

อาคารโรงแรมนิมมาน ท ู BCMN2 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 6.1 

อาคารโรงแรมนิมมาน ทร ี BCMN3 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 8.0 

คา่ออกแบบโครงการ สขุมุวทิ 16-2 BBS16-2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 31.8 

คา่ออกแบบโครงการ สขุมุวทิ 36 BBS36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 6.8 

คา่ออกแบบโครงการกมลา 1 BKML1 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 3.8 

คา่ออกแบบโครงการกมลา 2 BKML2 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภเูกต็ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 4.7 

รวมมลูค่าสินทรพัยร์ะหว่างก่อสร้าง 61.4 

หมายเหตุ – เนื่องจากการจดจาํนองทีด่นินัน้จะเป็นการจดจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต กรุณาดรูายละเอยีดภาระผกูพนัในส่วนที ่5.6.4 สญัญา

กูย้มืเงนิธนาคาร 
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5.2. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  

 BPKN1, BPKN2 และ BPKN3 ไดท้าํสญัญาเชา่ทีด่นิมกีาํหนด 30 ปี (กรุณาดรูายละเอยีดสญัญาเชา่ในขอ้ 5.6.1 สญัญาเชา่ทีด่นิ)  

โครงการ ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้ 
โฉนด 

เลขท่ี 

พืน้ท่ี 

(ตร.ว.) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 

มลูค่าตาม

บญัชี  

(ล้านบาท) 

Summer Point BPKN3 ตาํบลพระโขนงฝัง่เหนือ 

อาํเภอพระโขนง จงัหวดักรุงเทพฯ 

4075 595 ผูเ้ชา่ระยะยาว 30 ปี เพือ่พฒันาโครงการ

ในอนาคต 

31.6 

รวมมลูค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า   31.6 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.5 หน้า 7 

 

5.3. เงินลงทุน   

BC มกีารลงทุนในกจิการอื่นๆ โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 BC มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยรวม 67 บรษิทั และมเีงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้รวม 4 บรษิทั รวมทัง้สิน้ 71 บรษิทั โดย

รายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ มดีงันี้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

มลูค่าตาม

บญัชีตามวิธี

ราคาทุน 

(พนับาท)1/ 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ2/ 

โครงการ: โรงแรมโอค๊วู้ด เรสซิเดนซ์ สขุมุวิท 24 และโรงแรม ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 8, 11, 16, 23 

1 BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 23-ก.ย.-47 ไทย  138,000   138,000  100.00 

2 BG ลงทุนในบรษิทัอื่น 23-พ.ย.-48 ไทย  25,000   12,750  51.00 

โครงการ: ภเูกต็ ป่าตอง วิลล่าวนั และวิลล่าทู 

3 BPKL ลงทุนในบรษิทัอื่น 20-พ.ค.-56 ไทย  10   10  98.00 

4 BPKH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 8-พ.ค.-56 ไทย  10  N/A    62.72 

5 BPKH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-พ.ค.-56 ไทย  10  N/A    31.36 

6 BPKH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-พ.ค.-56 ไทย  10  N/A    20.07 

7 BPKH ลงทุนในบรษิทัอื่น 3-พ.ค.-56 ไทย  10  N/A    19.67 

8 BPK ลงทุนในบรษิทัอื่น 3-พ.ค.-56 ไทย  10  N/A    19.28 

9 SRPI ลงทุนในบรษิทัอื่น 30-เม.ย.-56 Mauritius  USD 100   3  100.00 

10 BTPH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 6-พ.ค.-56 Seychelles  USD 100  N/A    65.00 

11 BTPH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-พ.ค.-56 Seychelles  USD 100  N/A    33.15 

12 BTPH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 16-พ.ค.-56 Seychelles  USD 100  N/A    21.55 

13 BTPH ลงทุนในบรษิทัอื่น 30-เม.ย.-56 Mauritius  USD 100  N/A    21.55 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

มลูค่าตาม

บญัชีตามวิธี

ราคาทุน 

(พนับาท)1/ 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ2/ 

14 BTP ลงทุนในบรษิทัอื่น 14-พ.ค.-56 Mauritius  USD 100  N/A    21.55 

15 BPK2 วลิล่า 25-เม.ย.-56 ไทย  2,000  N/A    20.39 

16 BPK3 วลิล่า 25-เม.ย.-56 ไทย  2,000  N/A    20.39 

โครงการ: โอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั ภเูกต็ (OWJH Phuket) 

17 BPS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 10-ก.พ.-58 ไทย  10   5  52.00 

18 BPS3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 10-ต.ค.-57 ไทย 10 N/A    32.10 

19 BPTS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 10-ก.พ.-58 ไทย  10  N/A    32.10 

20 BPTS3 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็  10-ต.ค.-57 ไทย  100,000  N/A    32.10 

21 PS3HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 3-ต.ค.-61 Mauritius 176 N/A 35.10 

22 PTH ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ต.ค.-61 สงิคโปร ์ SGP 3 N/A 35.10 

โครงการ: โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

23 BEH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 27-ก.ค.-55 ไทย  10   158  50.00 

24 BEH ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ค.-54 ไทย 10 N/A    49.90 

25 BMT2 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา 4-ม.ีค.-52 ไทย 50,000 N/A    49.80 

โครงการ: พระโขนง 

26 BTPKNH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 2-ก.ย.-59 Mauritius  USD 100  N/A    68.00 

27 BTPKNH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 5-ก.ย.-59 Mauritius USD 100 N/A    44.90 

28 BTPKNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ย.-59 Mauritius  USD 100  N/A    26.03 

29 BTPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ย.-59 Mauritius  USD 100  N/A    26.03 

30 BTPKN3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 24-ส.ค.-59 ไทย  100   68  67.99 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

มลูค่าตาม

บญัชีตามวิธี

ราคาทุน 

(พนับาท)1/ 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ2/ 

31 BTPKN2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 24-ส.ค.-59 ไทย  100  N/A    44.87 

32 BTPKN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 10-ส.ค.-59 ไทย  100  N/A    26.02 

33 BTPKN ลงทุนในบรษิทัอื่น 11-ส.ค.-59 ไทย  100  N/A    26.02 

34 BTPKNS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ย.-59 ไทย  100   66  65.99 

35 BTPKNS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ย.-59 ไทย  100  N/A    38.27 

36 BTPKNS ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ก.ย.-59 ไทย  100  N/A    38.26 

37 BPKN3 โครงการพระโขนง 3 (Summer Point) 10-ส.ค.-59 ไทย 39,500  N/A    38.26 

โครงการ: โครงการนิมมาน เชียงใหม ่

38 BOH ลงทุนในบรษิทัอื่น 21-ม.ีค.62 Seychelles 0 (100 บาท) N/A 100.00 

39 BCMH33/ ลงทุนในบรษิทัอื่น 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2562) 

7-ธ.ค.-59 ไทย  100   100  99.99 

40 BCMH23/ ลงทุนในบรษิทัอื่น 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2562) 

7-ธ.ค.-59 ไทย  100  N/A    99.98 

41 BCMH13/ ลงทุนในบรษิทัอื่น 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2562) 

7-ธ.ค.-59 ไทย 100 N/A    100.00 

42 BCMH3/ ลงทุนในบรษิทัอื่น 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2562) 

7-ธ.ค.-59 ไทย  100  N/A    99.96 

43 CMHM1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 29-พ.ย.-60 Mauritius  267,000  70,529  26.00 

44 CMHM ลงทุนในบรษิทัอื่น 7-ธ.ค.-60 Mauritius 265,500  N/A    26.00 

45 BCMN1 โรงแรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 6-ก.ค.-59 ไทย 221,520 N/A    26.00 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

มลูค่าตาม

บญัชีตามวิธี

ราคาทุน 

(พนับาท)1/ 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ2/ 

46 BNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 26-เม.ย.-60 ไทย  400   400  100.00 

47 BNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 4-พ.ค.-60 ไทย  300  N/A    99.99 

48 BCMN2 โรงแรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 14-ม.ีค.-60 ไทย 49,425  N/A    99.99 

49 BCMN3 โรงแรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 14-ม.ีค.-60 ไทย 40,9004/ N/A    99.99 

50 CMHM2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 30-พ.ย.-61 Mauritius 270 270 100.00 

51 N2HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 11-ธ.ค.-61 Mauritius 170 N/A 100.00 

โครงการ: สขุมุวิท 16-2 

52 BBS16-2H1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 20-ม.ีค.-61 ไทย 74,440 37,964  51.00 

53 BBS16-2H ลงทุนในบรษิทัอื่น 21-ม.ีค.-61 ไทย 73,440 N/A    51.00 

54 BBS16-2 ดาํเนินธุรกจิโรงแรม (Sukhumvit 16) 25-ม.ค.-61 ไทย 72,440 N/A    51.00 

โครงการ: สขุมุวิท 36  

55 BBS 36 ดาํเนินธุรกจิโรงแรม (Sukhumvit 36) 10-พ.ค.-61 ไทย 132,520  N/A    73.00 

56 BBS 36H ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-61 ไทย 135,000 98,550 73.00 

โครงการ: กมลา 

57 BKMLH ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-61 ไทย 125 93 75.00 

58 BKML1 โรงแรมทีจ่งัหวดัภเูกต็ 31-ก.ค.-61 ไทย 40,169 N/A 75.00 

59 BKML2 โรงแรมทีจ่งัหวดัภเูกต็ 31-ก.ค.-61 ไทย 48,031 N/A 75.00 

 

บริษทัสาํหรบัถือหุ้นบริษทัต่างประเทศ 

60 BIH ลงทุนในบรษิทัอื่น 19-ส.ค.-58 Mauritius 0 (100 บาท)   0 (100 บาท)   100.00 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

มลูค่าตาม

บญัชีตามวิธี

ราคาทุน 

(พนับาท)1/ 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ2/ 

บริษทัท่ีไม่ได้ประกอบกิจการ 

61 BSA2 เดมิดาํเนินงานโครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ สขุมุวทิ 18   

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2562) 

8-ม.ีค.-50 ไทย  2,625   -5/ 100.00 

62 MTHM เดมิดาํเนินงานโครงการโรงแรมโอโซ่   

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2564) 

27-ต.ค.-58 Mauritius  USD 100  N/A    51.00 

63 KR เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินงานโครงการ         

เรนฮลิล ์(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

3-ธ.ค.-55 Seychelles  USD 100   2  65.00 

64 CP เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินงานโครงการ           

เรนฮลิล ์(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

2-ก.ย.-51 Mauritius  USD 100  N/A    65.00 

65 BRH เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินงานโครงการ           

เรนฮลิล ์(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

5-ก.ค.-55 ไทย  10   7  64.00 

66 BRPKNH เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินงานเรนฮลิล ์ 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

5-ก.ค.-55 ไทย  10  N/A    64.02 

67 BMTH เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินงานเรนฮลิล ์ 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

13-ก.พ.-52 ไทย 10 N/A    64.02 

หมายเหตุ 1/ งบการเงนิเฉพาะกจิการจะแสดงเฉพาะเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางตรงเท่านัน้ ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มจงึถูกแสดงในรปูของ N/A  

 2/ สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 3/ บรษิทัในลาํดบัที ่40-43 ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการแลว้เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 4/ เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2562 BCMN3 ไดม้กีารเพิม่ทุนจาํนวน 16,000,000 หุน้ และเรยีกชาํระคา่หุน้ดงักล่าวหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิเพิม่ทุนจาํนวน 20 ลา้นบาท 

รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 60,900,000 บาท 

 5/ ไดต้ัง้คา่เผือ่ไวท้ัง้จาํนวนแลว้   
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ภายหลงัวนัที ่30 มถุินายน 2562 BC ไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัยอ่ยใหมเ่พิม่ขึน้รวม 6 บรษิทัสาํหรบัโครงการสขุมุวทิ 36 โครงการกมลา 1 และ โครงการกมลา 2 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นที ่

2.2.1 นโยบายและการประกอบธุรกจิ ขอ้ 1.4 โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ มดีงันี้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 
ทุนชาํระแล้ว 

(พนับาท)  

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ 

โครงการ: สขุมุวิท 36 

1 BOH5 ลงทุนในบรษิทัอื่น 11-ก.ค.-62 Seychelles 50 100% 

2 BOH6 ลงทุนในบรษิทัอื่น 11-ก.ค.-62 Seychelles 120 100% 

โครงการ: กมลา 1 

3 BOH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-62 Seychelles 50 100% 

4 BOH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-62 Seychelles 120 100% 

โครงการ: กมลา 2 

5 BOH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-62 Seychelles 50 100% 

6 BOH4 ลงทุนในบรษิทัอื่น 25-ก.ค.-62 Seychelles 120 100% 
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เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 

  ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ วนัท่ีจดัตัง้ ประเทศท่ีจดัตัง้ 

ทุนจด

ทะเบียนและ

ชาํระแล้ว 

(พนับาท) 

มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนได้

เสีย 

 (พนับาท) 

สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ1/ 

(ร้อยละ) 

 โครงการ: โรงแรม ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 8, 11, 16, 23 

1 BB โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 17-ม.ีค.-49 ไทย 20,000  -    26.0 

2 BR โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 9-ม.ค.-49 ไทย 85,000  70,066 26.0 

3 BL โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 28-ม.ค.-47 ไทย 45,000  2,241 26.0 

4 BA โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 19-ธ.ค.-48 ไทย 88,000  76,300 26.0 

รวม 148,607  

 หมายเหตุ 1/ สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้ม
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5.4. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึ่งได้แก่ ค่าลขิสทิธิซ์อฟท์แวร์สําหรบัการดําเนินงาน เครื่องหมาย

การคา้ทีอ่ยูใ่นระหวา่งจดทะเบยีน มจีาํนวนทัง้หมด 5.7 ลา้นบาท 

5.5. เคร่ืองหมายการค้า  

เคร่ืองหมายการค้า ช่ือเคร่ืองหมาย

การค้า 

บริษทัท่ีถือ

ครอง 

สถานะล่าสดุ วนัท่ียื่นขอ

อนุญาต 

 

Boutique BC อยูร่ะหวา่ง

พจิารณาอนุญาต 

7-ต.ค.-591/ 

 

Journey Hub BIH อยูร่ะหวา่ง

พจิารณาอนุญาต 

1-ก.พ.-612/ 

 

Summer Hill BC ไดร้บัจดทะเบยีน

เป็นเครือ่งหมาย

การคา้ เมือ่วนัที ่

7 มถุินายน 2561 

31-ต.ค.-59 

 

Summer Hub BIH อยูร่ะหวา่ง

พจิารณาอนุญาต 

12-ม.ิย.-622/ 

หมายเหตุ 1/ เจา้หน้าทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาไม่รบัจดทะเบยีนเน่ืองจากเครื่องหมายการคา้ไม่มลีกัษณะเฉพาะ บรษิทัจงึไดท้ําการยื่น

อุทธรณ์เมือ่ 7 กรกฎาคม 2560 ทัง้น้ี ระยะเวลาในการพจิารณาอยูท่ีป่ระมาณ 18-24 เดอืน 

 2/ BIH ไดย้ืน่คาํขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ใหมใ่นวนัที ่12 มถุินายน 2562 

 ในการยื่นขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้นัน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาต บรษิทัจะดําเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้

กรมทรพัยส์นิทางปัญญาพจิารณาอกีครัง้ หากยื่นอุทธรณ์แลว้ยงัคงไม่ไดร้บัอนุญาต บรษิทัจะพจิารณาแกไ้ข

รปูแบบเครือ่งหมายคา้ใหมแ่ละจะยืน่ขอจดทะเบยีนใหมต่่อไป
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5.6. สรปุสาระสาํคญัของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ 

5.6.1. สญัญาเช่าท่ีดินโครงการ Summer Point 

ชือ่สญัญา  หนงัสอืสญัญาแบ่งเชา่ทีด่นิ (มกีาํหนด สามสบิปี) ลงวนัที ่15 ก.ย. 

2559  

 บนัทกึแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเชา่ ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2560  

 หนงัสอืแจง้เปลีย่นแปลงผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์

2561 (เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืกรรมสทิธิจ์ากเจา้ของทีด่นิ

เดมิเป็น บรษิทั บ.ีไอ.ซ.ี พระโขนง จาํกดั) 

 บนัทกึแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเชา่ ลงวนัที ่1 มกราคม 2562 

คูส่ญัญา  ผูใ้หเ้ชา่: บรษิทั บ.ีไอ.ซ.ี พระโขนง จาํกดั และนายฐริะวุฒ ิ

คอมน้ตร ์

 ผูเ้ชา่: BPKN3 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ โฉนดเลขที ่4075 ต.พระโขนง อ.พระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที ่595 

ตร.ว. 

ระยะเวลาเชา่ 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่15 ก.ย. 2562 – 14 ก.ย. 2592 

การต่ออายสุญัญาเชา่ ภายใน 10 ปีนบัจากวนัทีเ่ริม่ระยะเวลาเชา่ ผูเ้ชา่ตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ชา่วา่จะ

ต่ออายสุญัญาเชา่ออกไปอกีเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี และการจด

ทะเบยีนขยายระยะเวลาเชา่ตอ้งดาํเนินการก่อนสิน้สดุระยะเวลา 10 ปี 

ทัง้นี้ ผูเ้ชา่ตอ้งชาํระคา่ตอบแทนเพิม่เตมิตามทีก่าํหนดใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ 

อตัราคา่เชา่ กาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส ภายในวนัที ่5 ของเดอืนแรกในไตรมาส

นัน้ๆ 

 ปีที ่1-4 เดอืนละ 317,250 บาท 

 ปีที ่5-7 เดอืนละ 390,395 บาท 

 ปีที ่8-10 เดอืนละ 549,000 บาท 

 ปีที ่11-13  เดอืนละ 686,550 บาท 

 ปีที ่14-16 เดอืนละ 810,750 บาท 

 ปีที ่17-19 เดอืนละ 936,100 บาท 

 ปีที ่20-22  เดอืนละ 1,146,800 บาท 

 ปีที ่23-25 เดอืนละ 1,529,850 บาท 

 ปีที ่26-30 เดอืนละ 1,915,250 บาท 

 ปีที ่31-35 เดอืนละ 2,249,400 บาท (กรณีมกีารขยายระยะเวลา

เชา่ 5 ปี) 

 

ทัง้นี้ การคาํนวณคา่เชา่ในแต่ละงวดใหค้าํนวณจากอตัราคา่เชา่พืน้ฐาน 

+ อตัราเงนิเฟ้อ + ปัจจยัอืน่ โดยอตัราคา่เชา่พืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เชา่

ทัง้หมดทีผู่เ้ชา่จะตอ้งชาํระตลอดระยะเวลาสญัญาเชา่ หารดว้ยจาํนวน

งวดตามสญัญา (คา่เชา่ต่อปี) เท่ากบั 7,136,000 บาท 
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สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ และคาํรบัรองของผู้

เชา่ 

 ผูเ้ชา่จะเป็นผูช้าํระคา่ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามกฎหมายที่

บญัญตัขิึน้ 

 ผูเ้ชา่จะไมนํ่าทีด่นิทีเ่ชา่นี้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไปใหผู้อ้ื่นเชา่ชว่ง 

หรอืโอนสทิธกิารเชา่ใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรอืใหผู้อ้ื่นครอบครองแทน เวน้แต่

จะไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หเ้ชา่ ทัง้นี้ สญัญากาํหนดใหผู้เ้ชา่สามารถ

โอนกรรมสทิธิใ์นสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิพรอ้มดว้ยสทิธกิารเชา่ทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้โดยเมือ่มกีารโอนเกดิขึน้ ผูใ้หเ้ชา่จะไดร้บั

คา่ตอบแทนเพิม่เตมิตามทีก่าํหนด 

สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ และคาํรบัรองของ

ผูใ้หเ้ชา่ 

 ผูใ้หเ้ชา่เป็นผูช้าํระภาษเีงนิไดจ้ากการเชา่ทีด่นิ 

 สทิธซิือ้ทีด่นิรายแรก - หากผูใ้หเ้ชา่ประสงคจ์ะขายทีด่นิ จะใหส้ทิธิ

แก่ผูเ้ชา่เป็นผูซ้ือ้รายแรก 

 สทิธเิชา่ทีด่นิรายแรก - กรณีสญัญาเชา่อายสุิน้สดุลงเพราะครบ

กาํหนดเวลา ผูใ้หเ้ชา่จะใหส้ทิธแิก่ผูเ้ชา่เป็นผูเ้ชา่ทีด่นิรายแรก โดย

ผูเ้ชา่จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการต่ออายกุารเชา่ล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 2 ปีก่อนสญัญาเชา่สิน้สดุลง 

อื่นๆ เมือ่สญัญาเชา่สิน้สดุเพราะครบกาํหนดเวลา บรรดาสิง่ปลกูสรา้งตก

เป็นกรรมสทิธิ ์  ของผูใ้หเ้ชา่ หรอืผูใ้หเ้ชา่จะใหผู้เ้ชา่รือ้ถอนสิง่ปลกู

สรา้งและปรบัสภาพทีด่นิใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยใชง้านได ้
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5.6.2. ข้อตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นและผูร่้วมลงทุนโครงการ (Shareholders’ Agreement)  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้กบันกัลงทุนดงัต่อไปนี้  

โครงการ รายช่ือนักลงทุน 

โครงการโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั • LANNA 

• MYPB ในฐานะตวัแทนของนกัลงทุนจาํนวน 8 ราย  

• NOVA 

• WP 

โครงการโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน 2-3 • NOVA 

• WP 

• นกัลงทุนรายอื่นตามที ่BC เหน็สมควร 

โครงการโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน 2 • MYPB ในฐานะตวัแทนของนกัลงทุนจาํนวน 2 ราย 

โครงการซทิาดนีส ์ • KPK 

โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา • ANAHOLA 

โครงการวลิล่า 1 และวลิล่า 2 ป่าตอง จ.ภเูกต็ • ANAHOLA 

• CSPKSC 

• CSPKTH 

• RVHL 

โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ จ.ภเูกต็ • ANAHOLA  

• CNK 

โครงการศูนย์การค้าซัมเมอร์ฮิลล์และสํานักงานให้เช่า

ซมัเมอรฮ์บั 
• ARDAS 

• East Channel  

• NI-ONE 

• NOVA 

โครงการโรงแรมสขุมุวทิ 16 • ANAHOLA 

โครงการกมลา • Mr. Mohit Maheshwari 

• Mr. Ian David Strudwick (รบัโอนสทิธบิางสว่นมาจาก 

Mr. Mohit Maheshwari)  

• Mr. Nicholas Peter Demitrios Moraitis (รบัโอนสทิธิ

บางสว่นมาจาก Mr. Mohit Maheshwari)  

• Alofi Development Ltd. (รบัโอนสทิธทิัง้หมดจาก Mr. 

Saranpal Singh) 

• WP 

• ARDAS 

โครงการสขุมุวทิ 36 • Tolaram Inc.  

หมายเหตุ – นกัลงทุนทุกรายไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั BC 
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สาระสาํคญัของขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้สรุปไดด้งันี้ 

หวัข้อ โครงการซิทาดีนส ์ โครงการอ่ืนๆ0

1 โครงการสขุมุวิท 36 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน การเขา้ลงทุนของนักลงทุนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในโครงการ และจะขายโครงการทนัททีีม่โีอกาสเหมาะสม ยกเวน้โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮ

เทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา ทีก่าํหนดไวว้า่จะขายโครงการเมือ่มอีตัราผลตอบแทน IRR อยา่งน้อย 15% 

การเพิม่ทุน เมือ่โครงการจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนเพิม่เตมิ คูส่ญัญาจะใหก้ารสนบัสนุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ของตน 

การขายโครงการ BC จะเป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไขและรปูแบบของ

การขายโครงการ โดยขอ้ตกลงใดๆ ที ่BC เขา้

ทาํกบัผูซ้ือ้โครงการจะมผีลผกูพนันกัลงทุนเมือ่

ไดร้บัอนุมตัจิากนกัลงทุน 

BC จะเป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไขและรปูแบบของ

การขายโครงการ โดยขอ้ตกลงใดๆ ที ่BC เขา้

ทาํกบัผูซ้ือ้โครงการจะมผีลผกูพนันกัลงทุนทุก

ราย 

BC จะเป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไขและรปูแบบของ

การขายโครงการ โดย BC จะตอ้งไดร้บัความ

ยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนกั

ลงทุนทุกรายก่อนเขา้ทาํสญัญากบัผูซ้ือ้

โครงการ 

คณะกรรมการ • BC มีอํานาจในการแต่งตัง้กรรมการไม่

น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด  

• การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการ

เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งและต้อง

มกีรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 รายจงึจะ

ครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมให้

ถอืเอาเสยีงขา้งมาก 

• BC มีอํานาจในการแต่งตัง้กรรมการไม่

น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด ทัง้นี้ โครงการโรงแรมเชียงใหม่ 

นิมมาน 2-3 นัน้กาํหนดให ้BC มอีาํนาจใน

การแต่งตัง้กรรมการทัง้หมด  

• การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและ/

หรือต้องมีกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 

รายจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่

ประชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 

• BC มีอํานาจในการแต่งตัง้กรรมการ 3 

รายจากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 5 ราย  

• ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งและ/หรอืต้องมกีรรมการอย่างน้อย

ฝ่ายละ 1 รายจงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

และมตทิี่ประชุมให้ถือเอาเสยีงขา้งมาก 

โดยมติที่ประชุมสําหรับข้อสงวนสิทธิ ์

(Reserved Matters)  จะต้องได้ร ับมติ

อนุมตัจิากกรรมการแต่ละฝ่าย  

 
1
 ก) ไมร่วมโครงการเซอรว์สิอพารท์เมนทโ์อ๊ควูด้ซึง่ BC มสีดัสว่นการถอืหุน้ 100% และ ข) ไมร่วมโครงการสขุมุวทิ 36  
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หวัข้อ โครงการซิทาดีนส ์ โครงการอ่ืนๆ0
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• กรรมการที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนจะ

ออกเสยีงไปในทศิทางเดยีวกบักรรมการที่

เป็นตวัแทนของ BC2  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมผูถ้ือหุ้นต้องมตีวัแทนจากคู่สญัญา

จงึจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมให้

ถือคะแนนเสีย งข้า งมาก  ยก เว้นกร ณีที่

กําหนดให้ต้องได้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 

75%  

การประชุมผูถ้ือหุ้นต้องมตีวัแทนจากคู่สญัญา

จงึจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมให้

ถือคะแนนเสีย งข้า งมาก  ยก เว้นกร ณีที่

กําหนดให้ต้องได้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 

75% โดยนักลงทุนจะออกเสียงไปในทิศทาง

เดยีวกบั BC3 

การประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมตีวัแทนจากคูส่ญัญา

จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม และมตทิีป่ระชุมให้

ถือคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่

กําหนดให้ต้องได้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 

76% 

การบรหิารจดัการโครงการ BC เป็นตวัแทนของ BG ในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กบัขอ้ตกลงที่ทํากบั Ascott ซึ่งได้แก่ BA, BB, 

BL และ BR 

BC มีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จในการบริหาร

จดัการทรพัยส์นิของโครงการ 

BC จะใหบ้รกิารบรหิารจดัการทรพัย์สนิของ

โครงการโดยสามารถถูกยกเลกิการใหบ้รกิาร

ดงักล่าวไดทุ้กเมือ่ 

สทิธอิื่นๆ ขอ้ตกลงนี้ใหส้ทิธคิู่สญัญาเรื่องสทิธทิีจ่ะใหผู้ถ้อื

หุ้นอื่นขายหุ้นของตนในราคาเดยีวกนักบัทีจ่ะ

ขายให้แก่บุคคลอื่น (DragAlong Right) และ

สทิธใินการร่วมขายหุน้ของตนในราคาเดยีวกนั

กบัทีจ่ะขายใหแ้ก่บุคคลอื่น (Tag Along Right) 

ขอ้ตกลงนี้ใหส้ทิธคิู่สญัญาเรื่องสทิธทิีจ่ะใหผู้ถ้อื

หุ้นอื่นขายหุ้นของตนในราคาเดยีวกนักบัที่จะ

ขายให้แก่บุคคลอื่น (DragAlong Right) และ

สทิธใินการร่วมขายหุน้ของตนในราคาเดยีวกนั

กบัทีจ่ะขายใหแ้ก่บุคคลอื่น (Tag Along Right) 

(เฉพาะโครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ย์

ฮบั พทัยา ใหส้ทิธคิูส่ญัญาแคเ่รือ่ง First Right) 

ขอ้ตกลงนี้ใหส้ทิธคิู่สญัญาเรื่องสทิธทิี่จะให้ผู้

ถอืหุน้อื่นขายหุน้ของตนในราคาเดยีวกนักบั

ที่จะขายให้แก่บุคคลอื่น (DragAlong Right) 

และสิทธิในการร่วมขายหุ้นของตนในราคา

เดียวกันกับที่จะขายให้แก่บุคคลอื่น (Tag 

Along Right) 

ระยะเวลาของขอ้ตกลง ขอ้ตกลงนี้สิน้สดุเมือ่คูส่ญัญาขายหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

 
2
 ขอ้กาํหนดนี้ไมบ่งัคบัใชก้บัโครงการโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน 2-3 และโครงการกมลา เนื่องจากขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้กาํหนดให ้BC มอีาํนาจในการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมด 

3
 โครงการโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน 2-3 และโครงการกมลา ไมไ่ดก้าํหนดใหน้กัลงทุนออกเสยีงไปในทศิทางเดยีวกบั BC 
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5.6.3. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการ (Management Agreement)   

5.6.3.1. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโรงแรมซิทาดีนส ์

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 1 ธนัวาคม 2548 สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ ซอย 16 

3 มกราคม 2549 สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ ซอย 23  

4 พฤษภาคม 2549 สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ ซอย 8 

4 พฤษภาคม 2549 สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ ซอย 11 

คูส่ญัญา บรษิทั: 

• BL สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ ซอย 16 

• BA สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ ซอย 23 

• BB สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ ซอย 8 

• BR สาํหรบัโรงแรมซทิาดนีส ์สุขมุวทิ ซอย 11 

ผูบ้รหิาร: Ascott International Management (Thailand) 

Limited 

หน้าทีข่องผูบ้รหิาร บรษิทัแต่งตัง้ผูบ้รหิารใหด้ําเนินงาน บํารุงรกัษา บรหิารจดัการ 

และทาํการตลาดโครงการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มถุินายน 2570 โดยสญัญาจะมกีารต่อ

อายโุดยอตัโนมตัเิป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใตเ้งือ่นไขเดยีวกนั 

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิ (Capital Expenditure 

Fund) 

3% ของรายไดร้วมต่อปี โดยบรษิทัตกลงว่าจะจดัสรรเงนิสาํหรบั

การปรบัปรุงภาพลกัษณ์โรงแรม (Renovation) ดงันี้: 

• 15.8 ลา้นบาท สาํหรบั BL ภายในปี 2564 

• 27.6 ลา้นบาท สาํหรบั BA ภายในปี 2563 

• 26.0 ลา้นบาท สาํหรบั BB ภายในปี 2565 

• 25.4 ลา้นบาท สาํหรบั BR ภายในปี 2563 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • คา่ธรรมเนียมการบรหิาร (Basic Mangement Fee) 3% 

ของรายไดร้วม 

• คา่ธรรมเนียมการบรหิารสว่นเพิม่ (Incentive Management 

Fee) 5%-8% ตามอตัรากาํไรขัน้ตน้ (Gross Operating 

Profit: GOP) ทีท่าํได ้

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายประเทศสงิคโปร ์
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5.6.3.2. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขมุวิท 24 และสญัญาให้สิทธิใช้

เคร่ืองหมายการค้า  

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 20 มกราคม 2548 

คูส่ญัญา เจา้ของ: BSA 

ผูบ้รหิาร: Oakwood Management Services (Thailand) 

Company Limited  

ผูใ้หส้ทิธใิชเ้ครือ่งหมายการคา้: Oakwood Asia Pacific 

Limited (OAP) 

โครงการโรงแรม (SAP) โครงการตัง้อยูท่ีซ่อยสขุมุวทิ 24 

การดาํเนินงาน SAP โดย ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูด้าํเนินงาน SAP เพยีงรายเดยีว

ตลอดอายสุญัญา 

สทิธใิชเ้ครือ่งหมายการคา้ OPA ใหส้ทิธแิก่เจา้ของในการใชเ้ครือ่งการคา้ในการดาํเนินงาน 

SAP  

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 โดยผูบ้รหิารสามารถขอต่อ

ระยะเวลาการดาํเนินงานไดอ้กี 10 ปี โดยจะตอ้งแจง้เจา้ของไม่

น้อยกวา่ 3 เดอืนก่อนสิน้อายุสญัญา 

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิ (Reserve Fund) 3% ของรายไดร้วมต่อปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • ค่าธรรมเนียมการบริหาร (Mangement Fee) 0.5% ของ

รายไดร้วม  

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารส่วนเพิม่ (Incentive Fee) 5%-7% 

ตาม GOP ทีท่าํได ้

• คา่ธรรมเนียมการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ (License Fee) 1% 

ของรายไดร้วมรายเดอืน 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายไทย 
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5.6.3.3. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโครงการโรงแรมกมลา 1 และสญัญาให้บริการส่วนกลางและ

การตลาด  

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 13 ตุลาคม 2561 

คูส่ญัญา เจา้ของ: KML1 

ผูบ้รหิาร: MH&R Man (Thailand) Limited  

โครงการโรมแรม (SAP) โครงการตัง้อยูท่ีก่มลา ภเูกต็ 

การดาํเนินงาน SAP โดย ผูบ้รหิาร • ผู้บรหิารได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดําเนินงาน SAP เพยีงราย

เดยีวตลอดอายสุญัญา 

• ผูบ้รหิารจะให้ความช่วยเหลอืและให้คําแนะนําในด้านการ

ปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ด้านการให้บริการโรงแรม ด้าน

การตลาดและประชาสมัพนัธ์ ด้านบญัช ีด้านวศิวกร ด้าน

การพฒันาบรกิารต่างๆ  

• ผู้บริหารมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินการด้าน

การตลาดและการขาย 

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา 13 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของปีที ่15 ปีนบัจาก

วนัเปิดใหบ้รกิาร โดยเจา้ของและผูบ้รหิารอาจตกลงร่วมกนัใน

การต่อระยะเวลาการดาํเนินงานไดอ้กี 2 คราวๆ ละ 5 ปี  

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิ (Reserve Fund) 1%-3% ของรายไดร้วมต่อปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • คา่ธรรมเนียมการบรหิาร (Base Fee) 2% ของรายไดร้วม  

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารส่วนเพิม่ (Incentive Fee) 0%-7% 

ตาม GOP ทีท่าํได ้

• ค่าธรรมเนียมด้านการตลาด 1% ของรายได้จากการ

ดาํเนินงาน 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายไทย 
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5.6.3.4. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนทบ์นถนนสุขมุวิท 36   

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 18 ตุลาคม 2561 

คูส่ญัญา เจา้ของ: BBS 36 

ผูบ้รหิาร: Oakwood Management Services (Thailand) 

Company Limited  

โครงการเซอรว์สิอพารท์เมนท ์(SAP) โครงการตัง้อยูท่ีซ่อยสขุมุวทิ 36 

การดาํเนินงาน SAP โดย ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูด้าํเนินงาน SAP เพยีงรายเดยีว

ตลอดอายสุญัญา 

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ โดยเจา้ของและ

ผูบ้รหิารอาจตกลงรว่มกนัในการต่อระยะเวลาการดาํเนินงานได้

อกี 5 ปี  

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิ (Reserve Fund) 1%-3% ของรายไดร้วมต่อปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • ค่าธรรมเนียมการบริหาร (Mangement Fee) 0.5% ของ

รายไดร้วม  

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารส่วนเพิม่ (Incentive Fee) 4%-7% 

ตาม GOP ทีท่าํได ้

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายไทย 
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5.6.3.5. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโครงการโรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 28 กุมภาพนัธ ์2562 

คูส่ญัญา เจา้ของ: BMT2 

ผูบ้รหิาร: Oakwood Management Services (Thailand) 

Company Limited  

โครงการโรงแรม (SAP) โครงการตัง้อยูท่ีพ่ทัยา 

การดาํเนินงาน SAP โดย ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูด้าํเนินงาน SAP เพยีงรายเดยีว

ตลอดอายสุญัญา 

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัเปิดใหบ้รกิาร (Soft Opending Date) โดย

เจา้ของและผูบ้รหิารอาจตกลงร่วมกนัในการต่อระยะเวลาการ

ดาํเนินงานไดอ้กี 10 ปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • คา่ธรรมเนียมการไดร้บัสทิธ ิ(Initial Licensing Fee) จาํนวน 

USD20,000  

• ค่าธรรมเนียมการบรหิาร (Base Fee) 2%-3% ของรายได้

รวม  

• คา่ธรรมเนียมดา้นการตลาด 1% ของรายไดร้วม  

• ค่าธรรมเนียมการจองทีพ่กัจํานวน USD8-USD100 ขึน้อยู่

กบัจาํนวนคนืทีจ่อง 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายไทย 
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5.6.3.6. สญัญาว่าจ้างบริหารจดัการโครงการโรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั ภเูกต็ และสญัญา

ให้บริการส่วนกลางและการตลาด  

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 28 กุมภาพนัธ ์2562 

คูส่ญัญา เจา้ของ: BPS3 

ผูบ้รหิาร: Oakwood Management Services (Thailand) 

Company Limited  

โครงการโรงแรม (SAP) โครงการตัง้อยูท่ีป่่าตอง ภเูกต็ 

การดาํเนินงาน SAP โดย ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูด้าํเนินงาน SAP เพยีงรายเดยีว

ตลอดอายสุญัญา 

อายสุญัญา และการต่ออายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัเปิดใหบ้รกิาร (Soft Opending Date) โดย

เจา้ของและผูบ้รหิารอาจตกลงร่วมกนัในการต่อระยะเวลาการ

ดาํเนินงานไดอ้กี 10 ปี  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย • คา่ธรรมเนียมการไดร้บัสทิธ ิ(Initial Licensing Fee) จาํนวน 

USD180,000  

• ค่าธรรมเนียมการบรหิาร (Base Fee) 2%-3% ของรายได้

รวม  

• คา่ธรรมเนียมดา้นการตลาด 1% ของรายไดร้วม  

• ค่าธรรมเนียมการจองทีพ่กัจํานวน USD8-USD100 ขึน้อยู่

กบัจาํนวนคนืทีจ่อง 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายไทย 
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5.6.4. สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือขายหุ้น BPKN1 และ BPKN2 

5.6.4.1 สญัญาซ้ือขายหุ้น BPKN1 และ BPKN2  

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 27 มถุินายน 2562  

คูส่ญัญา • ผูข้ายรายที ่1: BTPKN  

• ผูข้ายรายที ่2: BTPKNH 

• ผูข้าย: BTPKN และ BTPKNH 

• ผูซ้ือ้: บรษิทั เอสท ีพรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์โลจสิตกิส ์จาํกดั (STPL) 

ลกัษณะรายการ ผูซ้ือ้ตกลงเขา้ซือ้หุน้สามญัของ BPKN1 และ BPKN2 จากผูข้าย 

มลูคา่รายการ • BPKN1: รวมจาํนวน 550.0 ลา้นบาทประกอบดว้ย 

o มลูคา่หุน้จาํนวน 404.1 ลา้นบาท 

o การชาํระคนืเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ของ BPKN1 จาํนวน 50.1 ลา้นบาท 

o การชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 95.8 ลา้นบาท 

• BPKN2: รวมจาํนวน 407.0 ลา้นบาท 

o มลูคา่หุน้จาํนวน 116.9 ลา้นบาท 

o การชาํระคนืเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ของ BPKN2 จาํนวน 107.2 ลา้นบาท 

o การชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 182.8 ลา้นบาท 

คา่ชดเชย EBITDA 

(EBITDA Top Up)  
• ผูข้ายจะชาํระค่าชดเชย EBITDA ในกรณีกําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 

แ ล ะ ค่ า ตัด จํ า ห น่ า ย  ( Earnings before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortization Expenses: EBITDA) สาํหรบั 3 ปีแรกตํ่ากวา่ 80.0 ลา้นบาทต่อปี  

• คา่ชดเชยจะคาํนวณจาก EBITDA ทีเ่กดิขึน้ หกัดว้ย 80.0 ลา้นบาทต่อปี 

• กรณีที่ปีใดม ีEBITDA เกนิกว่า 80.0 ล้านบาท ส่วนเกนิดงักล่าวจะถูกหกัออก

จากคา่ชดเชยทีเ่กดิขึน้ในปีอืน่ 

• การชดเชย EBITDA นี้จะถูกยกเลกิเมื่อผูซ้ื้อไดข้าย BPKN1 หรอื BPKN2 หรอื

โครงการของ BPKN1 หรอื BPKN2  

หนงัสอืคํ้าประกนัของ

ธนาคาร 

ผูข้ายจะจดัใหม้ซีึ่งหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารในวงเงนิ 47.85 ลา้นบาท เพื่อเป็น

ประกนัสาํหรบัการรบัประกนั (Warranty Claim) จนถงึ 30 วนัภายหลงัการสิน้สุดของ

ระยะเวลารบัประกนั 

ขอ้ตกลงการใชเ้ครือ่งหมาย

การคา้  

(Trademark license) 

BC จะใหส้ทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ Summer Hill และ Summer Hub แต่เพยีง

ผูเ้ดยีวแก่ BPKN1 และ BPKN2 ตลอดระยะเวลาทีผู่ซ้ื้อเป็นเจา้ของหุน้หรอืโครงการ

ของ BPKN1 และ BPKN2 โดยไมค่ดิคา่ใชจ้่ายใดๆ 
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หวัข้อ รายละเอียด 

ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารการ

บรหิารจดัการ 

(Management Service 

Agreement) 

ผู้ซื้อจะแต่งตัง้ให้ BC เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของ BPKN1 และ BPKN2 ตลอด

ระยะเวลาที่ภาระในการชดเชย EBITDA ยงัคงอยู่ โดยมคี่าธรรมเนียมการบรหิาร

สนิทรพัยจ์าํนวน 125,000 บาทต่อเดอืนสาํหรบั BPKN1 และ 125,000 บาทต่อเดอืน

สาํหรบั BPKN2 

ระยะเวลาเรยีกรอ้งการ

รบัประกนั 

(Warranty Claim Period) 

1. การเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ:ี 6 ปีจาก 28 มถุินายน 2562 

2. การเรยีกร้องที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สนิ: 3 ปีจาก 28 มถุินายน 2562 หรอืวนัที่ 

BPKN1 หรอื BPKN2 หรอืโครงการของ BPKN1 หรอื BPKN2 ถูกขาย 

3. การเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วกบัการผดิขอ้รบัประกนัอื่นๆ: 1 ปีจาก 28 มถุินายน 2562  

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายประเทศไทย 
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5.6.4.2 สญัญาจ้างบริหารงาน BPKN1 และ BPKN2  

หวัข้อ รายละเอียด 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญา 18 กรกฎาคม 2562  

คูส่ญัญา • บรษิทั: BPKN1 และ BPKN2 

• ผูร้บัจา้งบรหิาร: BC 

ลกัษณะรายการ บริษัทตกลงแต่งตัง้ ให้ BC เ ป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของ BPKN1 และ BPKN2 

(โครงการ Summer Hill และ Summer Hub) 

สรุปหน้าทีห่ลกัของ BC • จดัหาผูเ้ชา่  

• ตรวจสอบความพรอ้มของทรพัยส์นิ  

• ดแูลและบรหิารโครงการ  

• วางกลยทุธก์ารตลาดและประชาสมัพนัธ ์ 

• ตดิตามและรายงานผลประกอบการ  

• จดัทาํบญัช ี

• บรหิารทรพัยากรบุคคล 

• จดัใหม้กีรมธรรมป์ระกนัภยั 

ระยะเวลาใหบ้รกิาร 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มถุินายน 2565 

คา่ธรรมเนียมการบรหิาร

สนิทรพัย ์
• BPKN1: จาํนวน 125,000 บาทต่อเดอืน 

• BPKN2: จาํนวน 125,000 บาทต่อเดอืน 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ กฎหมายประเทศไทย 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.5 หน้า 29 

 

5.6.5. สญัญากู้ยืมเงินธนาคาร  

โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

1.  Oakwood 

24 

 

BSA 

 

SCB 

 

สนิเชือ่ 

(เพือ่นําไป

ชาํระคนื

เงนิกูย้มื 

KBANK 

และบุคคล

ที่

เกีย่วขอ้ง) 

2-ม.ีค.-59 งวดที ่1-48: 0.9 

งวดที ่49-72: 2.0 

งวดที ่73-96: 2.2 

งวดที ่97-120: 2.4  

งวดที ่121-143: 2.6  

งวดที ่144: เงนิตน้และ

ดอกเบีย้คงคา้งทัง้จาํนวน 

353.7 394.0 ปีที ่1-2: MLR–1.25 

ปีที ่3-4: MLR–1.0 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด

เลขที ่2050 วงเงนิ

จาํนอง 406 ลบ.3

4 

2. จดจาํนองลาํดบัที ่2 

ทีด่นิโฉนดเลขที ่2053 

กรรมสทิธิข์อง BQD5  

ส่วนของผูถ้อืหุ้นเป็นบวก

ตลอดอายสุญัญา 

OD 2-ม.ีค.-59 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 10.0 MLR-1.0 

LG 2-ม.ีค.-59  - 2.0 2.0 

2.1 OWJH 

Phuket 

BPTS3 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่เป็น

12-ม.ค.-59 ก.ค. 63-ธ.ค. 64: 0.32  

ม.ค.-ก.ย. 65: 0.36  

9.9 10.0 4.0 1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด

เลขที ่11894, 14818, 

1. ดาํรงอตัราสว่น Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA ดงันี้ 

 
4
 ทีด่นิแปลงขา้งเคยีงตามโฉนดทีด่นิเลขที ่2051 และ 2052 ไดจ้ดทะเบยีนภาระจาํยอมเรือ่งทางเดอืน ทางรถยนต ์ทางไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ทางระบายน้ํา และสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ทุกชนิดใหแ้ก่โฉนดทีด่นิเลขที ่2050  
5
 BQD หมายถงึ บรษิทั บ ีควิ ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนัคอืนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ทัง้นี้ บรษิทัอยูร่ะหวา่งหารอืผูใ้หกู้้

เรือ่งการปลดหลกัประกนัหลงัจาก IPO  
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

เงนิทุน

หมนุเวยีน) 

ต.ค. 65: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

7765 วงเงนิจาํนอง 340 

ลบ. 

2. ให ้BPTS3H เป็นผูค้ํ้า

ประกนัเตม็วงเงนิ 

o 2561: ไมเ่กนิ 10.0 เท่า 

o 2562-2564: ไมเ่กนิ 7.0 

เท่า 

o 2565 เป็นตน้ไป: ไม่

เกนิ 4.7 เท่า 

2. ดาํรงอตัราสว่น DSCR6 

ดงันี้ 

o 2561-2563: ไมต่ํ่ากวา่ 

1:15 เท่า 

o 2564 เป็นตน้ไป: ไม่

น้อยกวา่ 1.20 เท่า 

3. สว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก

ตลอดอายสุญัญา 

2.2 OWJH 

Phuket 

BPTS3 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่การ

ก่อสรา้ง) 

11-พ.ค.-59 ปี 2561: 0.85  

ม.ค.–พ.ค. 62: 1.5 

ม.ิย.-ส.ค. 62: 0.5 

ก.ย. 62-ม.ิย. 63: 1.5  

ก.ค. 63-พ.ค. 64: 0.4  

251.0 270.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3: MLR–1.25 

ปีที ่4: MLR–0.75 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR-

0.5 

เหมอืนขอ้ 2.1 1. ดาํรงอตัราสว่น Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA ดงันี้ 

o 2561: ไมเ่กนิ 10.0 เท่า 

o 2562: ไมเ่กนิ 7.2 เท่า 

 
6
 DSCR = EBITDA / สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระในงวดนัน้ (Current portion of long term debt)  
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

ม.ิย. 64: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

o 2563 เป็นตน้ไป: ไม่

เกนิ 7.0 เท่า 

2. ดาํรงอตัราสว่น DSCR7 

ดงันี้ 

o 2561-2563: ไมต่ํ่ากวา่ 

1:15 เท่า 

o 2564 เป็นตน้ไป: ไม่

น้อยกวา่ 1.20 เท่า 

3. สว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก

ตลอดอายสุญัญา 

2.3 OWJH 

Phuket 

BPTS3 KBANK OD 11-พ.ค.-59 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) 8.0 15.0 MOR เหมอืนขอ้ 2.1 N/A 

2.4 OWJH 

Phuket 

BPTS3 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ลงทุน

ในกจิการ

ของผูกู้)้ 

11-พ.ค.-59 ก.ค. 63-พ.ค. 64: 1.28  

ม.ิย. 64: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

39.9 40.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3: MLR–1.50 

ปีที ่4 : MLR-0.75 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR-

0.5 

เหมอืนขอ้ 2.1 1. ดาํรงอตัราสว่น Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA ดงันี้ 

o 2561: ไมเ่กนิ 10.0 เท่า 

o 2562: ไมเ่กนิ 7.2 เท่า 

 
7
 DSCR = EBITDA / สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระในงวดนัน้ (Current portion of long term debt)  
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

o 2563 เป็นตน้ไป: ไม่

เกนิ 7.0 เท่า 

2. ดาํรงอตัราสว่น DSCR8 

ดงันี้ 

o 2561-2563: ไมต่ํ่ากวา่ 

1:15 เท่า 

o 2564 เป็นตน้ไป: ไม่

น้อยกวา่ 1.20 เท่า 

สว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก

ตลอดอายสุญัญา 

2.5 OWJH 

Phuket 

BPTS3 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ซือ้

ทีด่นิและ

การ

ก่อสรา้ง) 

17-พ.ย.-59 ม.ค. 61-พ.ค. 64: 0.15  

ม.ิย. 64: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

17.3 20.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3: MLR–1.25 

ปีที ่4: MLR–0.75 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR-

0.5 

1. จดจาํนอง ลาํดบัสอง 

ทีด่นิโฉนดเลขที ่11894, 

14818, 7765 วงเงนิ

จาํนอง 20 ลบ. 

2. จดจาํนองเป็นประกนั

เพิม่หลกัทรพัยข์องทีด่นิ

โฉนดเลขที ่11895  

1. ดาํรงอตัราสว่น Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA ดงันี้ 

o 2561: ไมเ่กนิ 10.0 เท่า 

o 2562: ไมเ่กนิ 7.2 เท่า 

o 2563 เป็นตน้ไป: ไม่

เกนิ 7.0 เท่า 

 
8
 DSCR = EBITDA / สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระในงวดนัน้ (Current portion of long term debt)  
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

3. ให ้BPTS3H เป็นผูค้ํ้า

ประกนัเตม็วงเงนิ 
2. ดาํรงอตัราสว่น DSCR9 

ดงันี้ 

o 2561-2563: ไมต่ํ่ากวา่ 

1:15 เท่า 

o 2564 เป็นตน้ไป: ไม่

น้อยกวา่ 1.20 เท่า 

3. สว่นของผูถ้อืหุน้เป็นบวก

ตลอดอายสุญัญา 

3.1 OWJH 

Pattaya 

BMT2 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่ชาํระ

คนืเงนิ

กูย้มืเดมิ

และ

ปรบัปรุงสิง่

ปลกูสรา้ง) 

20-ธ.ค.-61  ปีที ่1: ยกเวน้การชาํระคนื

เงนิตน้ 

ปีที ่2: 0.47 

ปีที ่3: 0.57 

ปีที ่4: 0.72 

ปีที ่5: 0.78 

ปีที ่6: 0.82 

ปีที ่7: 0.88 

78.5 87.25 ปีแรก: MLR-1.5 

ปีที ่2-4: MLR-1 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนดเลขที ่

25167, 25168 และ 

24227 วงเงนิจาํนอง 67 

ลบ. 

2. จดจาํนองทีด่นิลําดบัที ่2 

โฉนดเลขที ่25167, 

25168 และ 24227 

วงเงนิจาํนอง 83.25 ลบ. 

1. ดาํรงอตัราสว่น DSCR10 

ใหไ้มต่ํ่ากวา่ 1.1 เท่า 

ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

2. ดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิต่อ

ทุน10

11ดงันี้ 

o ปี 2561-2562: ไม่

เกนิ 3:1 

 
9
 DSCR = EBITDA / สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระในงวดนัน้ (Current portion of long-term debt)  

10
 DSCR = EBITDA / ภาระหนี้เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกาํหนดชาํระในปีล่าสดุ 

11 ใหใ้ชข้อ้มลูทีป่รากฏในงบสรรพากรปีล่าสุดทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

ปีที ่8: 0.94 

ปีที ่9: 1.00 

งวดที ่1-11 ของปีที ่10: 1.10 

งวดที ่12 ของปีที ่10: ให้

ชาํระตน้เงนิและดอกเบีย้ที่

ยงัคงคา้งทัง้หมด 

3. จดจาํนองทีด่นิลําดบัที ่3 

โฉนดเลขที ่25167, 

25168 และ 24227 

วงเงนิจาํนอง 4.0  ลบ. 

o ปี 2563-2564: ไม่

เกนิ 2.5:1 

o 2565 เป็นตน้ไป: 

ไมเ่กนิ 2:1 

 

3.2 OWJH 

Pattaya 

BMT2 SCB OD 4-ส.ค.-54 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 5.0 MOR N/A N/A 

4.1 Summer 

Point 

BPKN3 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ชาํระ

คนืเงนิกู,้ 

ชาํระ

คา่ตอบแท

นการโอน

สญัญาเชา่ 

และเพือ่

สนบัสนุน

N/A ก.ค. 64-ม.ิย. 65: 1.5 

ก.ค. 65-ม.ิย. 66: 1.6 

ก.ค. 66-ม.ิย. 68: 1.8 

ก.ค. 68-ม.ิย. 69: 1.9 

ก.ค. 69-ม.ิย. 70: 2.2 

ก.ค. 70-ม.ิย. 71: 2.3 

ก.ค. 71-ม.ิย. 72: 2.5 

ก.ค. 72-ต.ค. 72: 2.7 

พ.ย. 72 - ใหช้าํระตน้เงนิและ

ดอกเบีย้ทีย่งัคงคา้งทัง้หมด 

6.2 200.3 งวดที ่1-24: MLR-1.75 

งวดที ่25-48: MLR-1.50 

งวดที ่49-72: MLR-0.50 

งวดที ่73+: MLR 

1. จดจาํนองสิง่ปลูกสรา้ง

บนทีด่นิโฉนด 4075 

พระโขนง พระโขนง 

กทม.  

2. จาํนําหุน้ทัง้หมดของผูกู้ ้

3. ให ้BTPKNS เป็นผูค้ํ้า

ประกนั 

4. จดทะเบยีนสญัญา

หลกัประกนัทางธุรกจิ

ดว้ยสทิธกิารเช่า

1. ดาํรงอตัราสว่น 

DSCR12 ใหไ้มน้่อยกวา่ 

1.1 เท่าตัง้แต่ปี 2564 

เป็นตน้ไป 

2. BC จะตอ้งดาํรงสดัส่วน

การถอืหุน้ในผูกู้ท้ ัง้

ทางตรงทางออ้มไมน้่อย

กวา่ 26% โดย BC มี

อาํนาจในการบรหิาร

กจิการของผูกู้ ้
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 DSCR คาํนวณจาก (EBITDA) / สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระในงวดบญัชนีัน้ 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

การพฒันา

โครงการ) 

ทรพัยส์นิกรรมสทิธิข์อง 

BPKN3 วงเงนิคํ้า

ประกนั 206.3MB 

5. สทิธเิรยีกรอ้งในบญัชี

เงนิฝากประจาํ KBANK 

เลขทีบ่ญัช ี017-1-

19586-1 จาํนวน 

500,000 บาท 

3. สว่นทุนเป็นบวกตลอด

อายสุญัญา 

OD N/A วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 5.0 MOR N/A 

LG N/A  - 1.0 N/A N/A 

5.1 Nimman 

1 

BCMN1 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่จดัหา

ทีด่นิ, 

สนบัสนุน

การ

ก่อสรา้ง

และตดิตัง้

ระบบ

ต่างๆ) 

4-ม.ค.-60 เดอืนที ่1-36: Grace Period 

เดอืนที ่37-48: 1.1  

เดอืนที ่49-60: 1.3  

เดอืนที ่61-72: 1.6 

เดอืนที ่73-84: 2.7 

เดอืนที ่85-96: 3.0 

เดอืนที ่97-108: 3.4 

เดอืนที ่109-120: 3.6 

เดอืนที ่121-132: 3.8 

เดอืนที ่133-144: 4.0 

เดอืนที ่145-167: 4.4 

327.0 400.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3-5: MLR-1.00 

ปีที ่6 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด

เลขที ่12320 วงเงนิ

จาํนอง 403.44 ลบ. 

2. จาํนําหุน้ BCMN1 

จาํนวน 

35,815,000 หุน้ 

 

 

N/A 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

เดอืนที ่168: หนี้สนิทีเ่หลอื

ทัง้หมด 

OD 4-ม.ค.-60 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 20.0 MOR 

LG 4-ม.ค.-60  - 5.0 2.0 

5.2 Nimman2 BCMN2 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่จดัหา

ทีด่นิ, 

ก่อสรา้ง

และตดิตัง้

ระบบ

ต่างๆ) 

30-พ.ค.-60 เดอืนที ่1-36: พกัการชาํระ 

เดอืนที ่37-48: 0.55 

เดอืนที ่49-72: 1.0 

เดอืนที ่73-132: 1.5  

เดอืนที ่133-163: 2.0 

เดอืนที ่164-167: 3.5 

เดอืนที ่168: หนี้สนิทีเ่หลอื

ทัง้หมด 

35.5 200.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3-5: MLR–1.00 

ปีที ่6 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด

เลขที ่130760 วงเงนิ

จาํนอง 215 ลบ. 

2. จดจาํนองทีด่นิเฉพาะ

สว่นเพิม่หลกัทรพัย์

โฉนดเลขที ่129457 

ใหก้บัการจาํนองทีด่นิ

โฉนดเลขที ่130760  

3. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัยโ์ฉนดเลขที ่

130759 และ 129458 

ใหก้บัการจาํนองทีด่นิ

โฉนดเลขที ่130760  

1. ดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิ

ต่อทุนใหไ้มเ่กนิ 2:1 

2. ดาํรงอตัราสว่น 

DSCR13 ใหไ้มน้่อยกวา่ 

1.2 เท่า 

OD 30-พ.ค.-60 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 10.0 MOR 

LG 30-พ.ค.-60  - 5.0 2.0 N/A 
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 DSCR = EBITDA / เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกําหนดชาํระ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.5 หน้า 37 

 

โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

4. จาํนําหุน้ BCMN2 

จาํนวน 3,999,997 หุน้ 

5.3 Nimman3 BCMN3 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่ชาํระ

คนืเงนิกู ้

เพือ่จดัหา

ทีด่นิ และ

เพือ่

สนบัสนุน

การ

ก่อสรา้ง) 

27-พ.ค.-62 เดอืนที ่1-36: พกัการชาํระ 

เดอืนที ่37-48: 1.3 

เดอืนที ่49-60: 2.3 

เดอืนที ่61-84: 3.0 

เดอืนที ่85-108: 3.3 

เดอืนที ่109-120: 3.7 

เดอืนที ่121-132: 3.9 

เดอืนที ่133-144: 4.2 

เดอืนที ่145-156: 4.5 

เดอืนที ่157-167: 5.0 

เดอืนที ่168: หนี้สนิทีเ่หลอื

ทัง้หมด 

101.6 450.0 ปีที ่1-2: MLR–1.75 

ปีที ่3-5: MLR–1.00 

ปีที ่6 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองโฉนดที ่

129457 และ 132734 

วงเงนิจาํนอง 475 ลบ. 

2. จาํนําหุน้ของ BCMN3 

จาํนวน 7,600,000 หุน้ 

1. ดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิต่อ

ทุนใหไ้มเ่กนิ 2:1 ตัง้แต่

ปี 2565 เป็นตน้ไป 

2. ดาํรงอตัราสว่น 

DSCR14 ใหไ้มน้่อยกวา่ 

1.1 เท่า ตัง้แต่ปี 2565 

เป็นตน้ไป 

3. BC จะตอ้งดาํรง

สดัส่วนการถอืหุน้ในผู้

กูท้ ัง้ทางตรงทางออ้ม

ไมน้่อยกวา่ 25% โดย 

BC มอีาํนาจในการ

บรหิารกจิการของผูกู้ ้   OD 27-พ.ค.-62 ภายใน 14 ปีนบัจากวนัทีเ่บกิ

ใชเ้งนิครัง้แรก 

- 20.0 MOR 

   LG 27-พ.ค.-62 ภายใน 14 ปีนบัจากวนัทีเ่บกิ

ใชเ้งนิครัง้แรก 

- 5.0 2.0 
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 DSCR = EBITDA / เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกําหนดชาํระ 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

6.1 Citadines BA, BB, 

BL, BR 

KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ชาํระ

คนืเงนิกู)้ 

30-ธ.ค.-53 ปี 2560: 4.8 

ปี 2561: 5.3 

ปี 2562: 6.0 

ปี 2563: 6.8  

ม.ค.-ก.ค. 64: 7.4 

ส.ค. 64-พ.ค. 65: 0.8  

ม.ิย.-ธ.ค. 65: 8.2  

ม.ค.-พ.ค. 66: 9.1 

ม.ิย. 66: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

517.5 897.0 ปีที ่1-2: MLR-1.0 

ปีที ่3: MLR-0.75 

ปีที ่4-5: MLR-0.25 

ปีที ่6-9: MLR–0.5 

ปีที ่10 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด 

9796, 101315, 

101316, 101317, 

3687, 3916 วงเงนิ 897 

ลบ.  

2. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัย ์โฉนด 

9796, 3916 เพือ่

ประกนัหนี้ตามสญัญา

จาํนองโฉนด 101315, 

101316, 101317 

3. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัย ์ลาํดบัสอง 

โฉนด 9796, 101315, 

101316, 101317, 

3916 เพือ่ประกนัหนี้

ตามสญัญาจาํนองลาํดบั

สองโฉนด 3687 

4. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัย ์ลาํดบัสาม 

1. ดาํรงอตัราสว่น DSCR 

ใหไ้มน้่อยกวา่ 1.10 เท่า 

2. ดาํรงอตัราสว่น EBITDA 

/ ดอกเบีย้ทีช่าํระในชว่ง 

1 ปีก่อนหน้า ตอ้งไมต่ํ่า

กวา่ 1.5 เท่า 

3. ดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ ี

ภาระดอกเบีย้ต่อ 

EBITDA (Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA) ดงันี้ 

o ปี 2560 ไมเ่กนิ 7.0 เท่า 

o ปี 2561 ไมเ่กนิ 6.0 เท่า 

o ปี 2562 ไมเ่กนิ 5.0 เท่า 

o ปี 2563 ไมเ่กนิ 4.0 เท่า 

o ปี 2564 ไมเ่กนิ 3.0 เท่า 

o ปี 2565-2566 ไมเ่กนิ 

2.0 เท่า 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

โฉนด 9796, 101315, 

101316, 101317, 

3687 เพือ่ประกนัหนี้

ตามสญัญาจาํนองลาํดบั

สองโฉนด 3916 

5. จดจาํนองทีด่นิ ลาํดบั

สองโฉนด 3687 

6. จดจาํนองทีด่นิลําดบั

สามโฉนด 3916 

7. จาํนําหุน้ BL จาํนวน 

229,500 หุน้ 

8. จาํนําหุน้ BB จาํนวน 

102,000 หุน้ 

9. จาํนําหุน้ BR จาํนวน 

433,500 หุน้ 

10. จาํนําหุน้ BA จาํนวน 

448,800 หุน้ 

11. จดทะเบยีนหลกัประกนั

ทางธุรกจิดว้ยบญัชเีงนิ

ฝาก เลขทีบ่ญัช ี718-2-

4. สว่นทุนเป็นบวกตลอด

อายสุญัญา (ยกเวน้ 2 ปี

แรก) 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

55977-0, 718-2-

55657-7, 718-255797-

2, 718-255576-7, 718-

2-5579-4, 718-2-

5571-9, 718-2-55677-

1 และ 718-2-55707-7 

6.2 Citadine 

23 

BA KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ใช้

เป็นเงนิทุน

หมนุเวยีน) 

12-ม.ค.-59 ส.ค. 64-เม.ย. 65: 1 

พ.ค. 65: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

10.0 10.0 4.0 1. จดจาํนองลาํดบัสามทีด่นิ

โฉนดเลขที ่3916  

2. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัยล์าํดบัสาม 

โฉนด 9796, 101315-

101317, 3687 เพือ่

ประกนัหนี้ตามสญัญา

จาํนองลาํดบัสองโฉนด 

3916  

1. ดาํรงอตัราสว่น DSCR15 

ไมต่ํ่ากวา่ 1.1 เท่า 

2. ดาํรงอตัราสว่น EBITDA 

/ ดอกเบีย้จ่ายในรอบ 12 

เดอืนก่อนหน้า (ไมน่บั

รวมดอกเบีย้จ่ายของหนี้

ช ัน้รอง15

16) ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 

เท่าในปี 2559-2565 

 
15

 DSCR = EBITDA / ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ทีค่รบกาํหนดและดอกเบีย้จ่ายในรอบ 12 เดอืนก่อนหน้า  

16
 หนี้ช ัน้รอง หมายถงึ เงนิกูย้มืตามสญัญากูย้มืจากผูถ้อืหุน้ และ/หรอืเงนิกูย้มืระหวา่งบรษิทั 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

3. ดาํรงอตัราสว่น Interest-

Bearing Debt to 

EBITDA ดงันี้ 

o 2559: ไมเ่กนิ 8.0 เท่า 

o 2560: ไมเ่กนิ 7.0 เท่า 

o 2561: ไมเ่กนิ 6.0 เท่า 

o 2562: ไมเ่กนิ 5.0 เท่า 

o 2563: ไมเ่กนิ 4.0 เท่า 

o 2564: ไมเ่กนิ 3.0 เท่า 

o 2565: ไมเ่กนิ 2.0 เท่า 

4. สว่นทุนเป็นบวกตลอด

อายสุญัญา 

6.3 Citadine 

23 

BA KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ใช้

เป็นเงนิทุน

หมนุเวยีน 

และ/หรอื

เพือ่การ

ลงทุนใน

กจิการ) 

12-ม.ค.-59 ส.ค. 64-เม.ย. 65: 1 

พ.ค. 65: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

10.0 10.0 ปีที ่1: MLR-1.75 

ปีที ่2-3: MLR-1.50 

ปีที ่4: MLR-0.50 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR 

เหมอืนขอ้ 6.2 เหมอืนสญัญากูเ้งนิระหวา่ง 

BA และ KBANK ฉบบัลว. 

12-ม.ค.-59 วงเงนิ 10.0 

ลา้นบาท 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

6.4 Citadine 

11 

BR KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ใช้

เป็นเงนิทุน

หมนุเวยีน 

และ/หรอื

เพือ่การ

ลงทุนใน

กจิการ) 

12-ม.ค.-59 ส.ค. 64-ธ.ค. 64: 0.92  

ม.ค. 65-เม.ย. 65: 1.08 

พ.ค. 65: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

10.0 10.0 4% 1. จดจาํนองทีด่นิ ลาํดบั

สองโฉนด 3687 

2. จดจาํนองทีด่นิเพิม่

หลกัทรพัย ์ลาํดบัสอง 

โฉนด 9796, 101315-

101317, 3916 เพือ่

ประกนัหนี้ตามสญัญา

จาํนองลาํดบัสองโฉนด 

3687  

เหมอืนสญัญากูเ้งนิระหวา่ง 

BA และ KBANK ฉบบัลว. 

12-ม.ค.-59 วงเงนิ 10.0 

ลา้นบาท 

6.5 Citadine 

11 

BR KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่

ปรบัปรุง

หรอืซ่อม

บาํรุง

โรงแรม) 

12-ม.ค.-59 ส.ค. 64-ธ.ค. 64: 3.68 

ม.ค. 65-เม.ย. 65: 4.32 

พ.ค. 65: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

40.0 40.0 ปีที ่1: MLR-1.75 

ปีที ่2-3: MLR-1.50 

ปีที ่4: MLR-0.50 

ปีที ่5 เป็นตน้ไป: MLR 

เหมอืนขอ้ 6.4  เหมอืนสญัญากูเ้งนิระหวา่ง 

BA และ KBANK ฉบบัลว. 

12-ม.ค.-59 วงเงนิ 10.0 

ลา้นบาท 

6.6 Citadine 

11 

BR KBANK OD 21-ก.พ.-54 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 15.0 MOR เหมอืนขอ้ 6.1 N/A 

6.7 Citadine 

8 

BB KBANK OD 21-ก.พ.-54 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) 8.2 15.0 MOR เหมอืนขอ้ 6.1 N/A 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

6.8 Citadine 

16 

BL KBANK OD 21-ก.พ.-54 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) 2.6 15.0 MOR เหมอืนขอ้ 6.1  N/A 

6.9 Citadine 

23 

BA KBANK OD 21-ก.พ.-54 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 15.0 MOR เหมอืนขอ้ 6.1  N/A 

7.1  SKV16-2 BBS16-

2 

KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่ซือ้

ทดี่นและ

ก่อสรา้ง) 

9-เม.ย.-61 ปี 2564: 0.4 

ปี 2565: 0.6 

ปี 2566: 0.65 

ม.ค.-พ.ย. 2567: 0.8 

ธ.ค. 2567: เงนิตน้และ

ดอกเบีย้คงคา้งทัง้จาํนวน 

87.9 125.0 ปีที ่1-2: MLR-2 

ปีที ่3: MLR-1 

ปีที ่4-6: MLR-0.5 

ปีที ่7 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด 

4000 วงเงนิจาํนอง 135 

ลบ. 

2. ให ้BBS16-2H เป็นผูค้ํ้า

ประกนั วงเงนิ 125 ลา้น

บาท16

17 

1. ดาํรงอตัราสว่น DSCR 

ใหไ้มน้่อยกวา่ 1.10 เท่า

ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

2. ดาํรงอตัราสว่นของหนี้สนิ

รวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

(Debt-to-Equity Ratio: 

DE Ratio) ใหไ้มเ่กนิกวา่ 

2.50 เท่าตัง้แต่ปี 2563 

เป็นตน้ไป และ DE Ratio 

ตอ้งไมต่ํ่ากวา่ 0 

3. สว่นทุนเป็นบวกตลอด

อายสุญัญา 

 
17 สญัญาคํ้าประกนัลงวนัที ่9 เมษายน 2561 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

7.2 SKV16-2 BBS16-

2 

KBANK OD 9-เม.ย.-61 วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 5.0 MOR เหมอืนขอ้ 7.1 แต่ปรบัวงเงนิ

คํ้าประกนัตามหลกัประกนัขอ้ 

2 เป็น 5 ลา้นบาท 

N/A 

7.3  SKV16-2 BBS16-

2 

KBANK LG 9-เม.ย.-61  - 5.0 2.0 เหมอืนขอ้ 7.2  N/A 

8. กลุ่ม BC BSA SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่ให้

กูย้มืแก่

กลุ่หม BC 

หรอืชาํระ

เงนิมดัจาํ

หรอืคา่ซือ้

ทีด่นิ

โครงการ

กมลาหรอื

สขุมุวทิ 36 

หรอืเงนิ

ลงทุนใน

กลุ่ม BC) 

18-ต.ค.-61 ชาํระคนืทัง้จาํนวนภายใน 1 

ปีนบัจากวนัทีเ่บกิถอนครัง้

แรก 

74.8 75.0 MLR-1.0 1. จดจาํนองทีด่นิโฉนด 

2050 ลาํดบั 2 วงเงนิ

จาํนอง 75 ลบ. 

2. BC เป็นผูค้ํ้าประกนั 

วงเงนิ 75 ลา้นบาท 

N/A 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

9. SKV36 BBS36 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่จดัหา

ทีด่นิและ

สนบัสนุน

การ

ก่อสรา้ง) 

29-ต.ค.-61 ปีที ่1-3: พกัชาํระคนืตน้เงนิ 

ปีที ่4: 2.3 

ปีที ่5: 3.3 

ปีที ่6: 3.8 

ปีที ่7: 4.0 

ปีที ่8: 4.2 

ปีที ่9: 4.5 

ปีที ่10: 4.8 

ปีที ่11: 5.1 

ปีที ่12: 5.5 

ปีที ่13: 5.8 

เดอืนที ่1-11 ของปีที ่14: 6.8 

เดอืนสุดทา้ยของปีที ่14: เงนิ

ตน้และดอกเบีย้คงคา้งทัง้

จาํนวน 

271.4 600.0 ปีที ่1-2: MLR-1.75 

ปีที ่3-5: MLR-1 

ปีที ่6 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดทะเบยีนจาํนอง 

ลาํดบัที ่1 ทีด่นิโฉนด

เลขที ่3175-3176 ซอย

สขุมุวทิ 36 คลองตนั 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

วงเงนิจาํนอง 625MB 

2. BBS36H จาํนําหุน้ 

BBS36 ไมน้่อยกวา่ 

95% 

1. ดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิต่อ

ทุนใหไ้มเ่กนิ 2:1  

2. ดาํรงอตัราสว่น 

DSCR18 ใหไ้มน้่อยกวา่ 

1.1 เท่า 

OD 29-ต.ค.-61 ชาํระทัง้จาํนวนภายใน 30-

ม.ิย.-65 

- 20.0 MOR 

 
18

 DSCR = EBITDA / เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกําหนดชาํระ 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

LG 29-ต.ค.-61 ชาํระทัง้จาํนวนภายใน 14 ปี

นบัจากวนัทีเ่บกิใชเ้งนิกู ้

- 5.0 2.0 

10. KML1 BKML1 KBANK สนิเชือ่ 

(เพือ่

สนบัสนุน

การซื่อ

ทีด่นิการ

พฒันา

โครงการ) 

N/A ต.ค. 64-ก.ย. 65: 2.4 

ต.ค. 65-ก.ย. 66: 2.5 

ต.ค. 66-ก.ย. 67: 2.8 

ต.ค. 67-ก.ย. 68: 3.0 

ต.ค. 68-ก.ย. 69: 3.3 

ต.ค. 69: เงนิตน้และดอกเบีย้

คงคา้งทัง้จาํนวน 

40.1 

 

 

 

 

459.0 ปีที ่1-2: MLR-1.75 

ปีที ่3-4: MLR-1.5 

ปีที ่5-6: MLR-0.5 

ปีที ่7 เป็นตน้ไป: MLR 

1. จดทะเบยีนจาํนอง ทีด่นิ

โฉนดเลขที ่11525 

กมลา กะทู ้ภเูกต็ วงเงนิ

จาํนอง 470MB 

2. BKLH เป็นผูค้ํ้าประกนั 

1. ดาํรงอตัราสว่น 

Adjusted DSCR19 ให้

ไมน้่อยกวา่ 1.1 เท่า

ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป 

2. มสีว่นทุนเป็นบวก 

OD N/A วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 10.0 MOR 

LG N/A  - 1.0 2.0 

11. KML2 BKML2 SCB สนิเชือ่ 

(เพือ่

สนบัสนุน

การซื่อ

ทีด่นิการ

พฒันา

โครงการ) 

21-พ.ย.-61 ปีที ่1-3: พกัการชาํระคนื

ตน้เงนิกู ้

ปีที ่4: 2.3 

ปีที ่5: 3.0 

ปีที ่6: 3.6 

ปีที ่7: 3.9 

ปีที ่8: 4.1 

54.2 505.0 2 ปีแรก: MLR-1.75 

ปีที ่3-5: MLR-1 

ปีที ่6 เป็นตน้ไป: MLR 

 

1. จาํนองทีด่นิโฉนดเลขที ่

19152 วงเงนิจาํนอง 

530MB 

2. BKLH จาํนําหุน้ BKML2 

อยา่งน้อย 95% 

1. ดาํรงอตัราสว่น D/E 

Ratio  ใหไ้มเ่กนิ 2:1 

เท่าตัง้แต่ปี 2565 เป็น

ตน้ไป 
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 Adjusted DSCR = EBITDA / เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกาํหนดชาํระ 
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โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ประเภท

เงินกู้ 

วนัท่ี

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

เงินต้น 
(ล้านบาทต่อเดือน) 

เงินกู้ค้าง

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 62 

วงเงินกู้

ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(%) 

หลกัประกนั เงื่อนไขทางการเงินท่ี

สาํคญั 

ปีที ่9: 4.4 

ปีที ่10: 4.6 

ปีที ่11: 5.0 

ปีที ่12: 5.3 

งวดที ่1-11 ของปีที ่13: 

6.3 

งวดที ่12 ของปีที ่13: ให้

ชาํระตน้เงนิและดอกเบีย้ที่

ยงัคงคา้งทัง้หมด 

2. ดาํรงอตัราสว่น DSCR20  

ใหไ้มน้่อยกวา่ 1.1 เท่า

ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

OD N/A วงเงนิหมนุเวยีน (Revolving) - 20.0 MOR 

LG N/A N/A - 5.0 2.0 

รวมเงินกู้ของ BC และบริษทัย่อย 1,757.0 4,009.6  

รวมเงินกู้ของบริษทัร่วม 598.3 1,027.0  

รวมเงินกู้ 2,355.3 5,036.6  

หมายเหตุ –  BTPKN ได้รบัวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือคํ้าประกันจํานวน 50.0 ล้านบาทจาก KBANK โดยมีการจดทะเบียนสิทธิในบญัชีเงินฝากจํานวน 50.0 ล้านบาท เป็น

หลกัประกนั ตามสญัญาสนิเชือ่ ลงวนัที ่27 มถุินายน 2562
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 DSCR = EBITDA / เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึกําหนดชาํระ 
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5.6.6. สญัญากู้ยืมเงินจากนักลงทุน 

บรษิทัย่อยของ BC มกีารตกลงทําสญัญากูย้มืเงนิจากนักลงทุนทีเ่ขา้ร่วมเป็นผูถ้อืหุน้ในแต่ละโครงการเพื่อนํามาใชล้งทุนในโครงการ โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัย่อยของ 

BC มยีอดกูย้มืจากนกัลงทุนรวมทัง้สิน้ 576.9 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิกูย้มืจากนกัลงทุนในโครงการต่างๆมดีงันี้ 

No. โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ วนัท่ีเร่ิม

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินต้น เงินกู้ค้างชาํระ 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ใน

สญัญา 

อตัราดอกเบีย้ 

1 OWJH Pattaya BEH2 ANAHOLA 27 ส.ค. 57 ไมเ่รว็กวา่ 1 ปีตัง้แต่วนัเริม่สญัญา 24.6 

 

 0.6  MLR ของ SCB - 1% 

3 เม.ย. 57  5.0  

28 ม.ีค. 57  5.0  

18 ก.พ. 57  2.4  

7 ก.พ. 57  2.6  

16 ต.ค. 56  3.0  

24 ส.ค. 55  46.6  

11 ม.ค. 61 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ 

20.8  24.5  

2 Citadines BG KPK 10 ม.ิย. 51 ไมเ่รว็กวา่ 1 ปีตัง้แต่วนัเริม่สญัญา 105.6  2.5  MLR ของ SCB - 1% 

    25 ม.ค. 51   2.5   

    31 ส.ค. 57    120.1   

3 Patong Sai 3 BPS3 CNK  25 ส.ค. 58 ภายใน 15 วนันบัจากวนัทีผู่ใ้หกู้ร้อ้ง

ขอ 

63.3  53.0  MLR ของ SCB - 1% 

1 ต.ค. 59  10.5  

4 Patong Sai 3 BPS3H ANAHOLA 1 ต.ค. 59 ภายใน 15 วนันบัจากวนัทีผู่ใ้หกู้ร้อ้ง

ขอ 

 

54.1         9.0  MLR ของ SCB - 1% 

1 ม.ค. 58        46.0  
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No. โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ วนัท่ีเร่ิม

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินต้น เงินกู้ค้างชาํระ 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ใน

สญัญา 

อตัราดอกเบีย้ 

5 Summer Hill และ 

Summer Hub 

BTPKN1 ZILLION 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

45.5  45.5  MLR ของ KBANK-1.5% 

BTPKNH1 44.4     44.4  

6 Summer Hill และ 

Summer Hub 

BTPKN2 NI-ONE 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

0.3     21.4  MLR ของ KBANK-1.5% 

BTPKNH2                21.2             21.2  

7 Summer Hill และ 

Summer Hub 

BTPKN3 NOVA 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

9.2 9.2 MLR ของ KBANK-1.5% 

BTPKNH3 9.3 9.3 

8 Summer Hill และ 

Summer Hub 

BTPKN3 ARDAS 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

      4.2    4.2  MLR ของ KBANK-1.5% 

BTPKNH3 11 ต.ค. 59     4.2        4.2  

9 Summer Point  BTPKNS1 ZILLION 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

    26.2      46.8  MLR ของ KBANK-1.5% 

10 Summer Point BTPKNS2 NI-ONE 8 ก.ย. 59 เมือ่ผูกู้ม้เีงนิสดสว่นเกนิสบืเนื่องจาก

การขายโครงการ หรอืการคนืเงนิกูย้มื

       12.4   22.0  MLR ของ KBANK-1.5% 
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No. โครงการ ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ วนัท่ีเร่ิม

สญัญา 

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินต้น เงินกู้ค้างชาํระ 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินกู้ใน

สญัญา 

อตัราดอกเบีย้ 

โดยบรษิทัยอ่ย หรอืการกูเ้งนิเพือ่คนื

เงนิกูย้มื (Refinance) 

11 Nimman 2-3 BNH1 NOVA 18 ม.ิย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 20.5 52.0 MLR ของ SCB-1% 

12 Hyatt BPKH3 RVHL 1 ม.ค. 58 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 5.0 12.5 5% 

13 Hyatt BPKH2 ANAHOLA 1 ม.ค. 58 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 12.6 33.6 5% 

14 Hyatt BPKH1 CSPKTH 1 ม.ค. 58 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 13.2 36.5 5% 

15 Nimman 2-3 BNH1 WP 18 ม.ิย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 13.7 42.0 MLR ของ SCB-1% 

16 กมลา BKMLH WP 23 ส.ค. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 23.6 50.0 MLR ของ SCB-1% 

17 กมลา BKMLH ALOFI 28 ก.ย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 29.5 70.0 MLR ของ SCB-1% 

18 กมลา BKMLH NICHOLAS 28 ก.ย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 0.6 1.5 MLR ของ SCB-1% 

19 กมลา BKMLH IAN 28 ก.ย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 0.6 1.5 MLR ของ SCB-1% 

20 Nimman 2-3 BNH1 AVI 21 ธ.ค. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 3.5 8.2 MLR ของ SCB-1% 

21 Nimman 2-3 BNH1 THIERRY 21 ธ.ค. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 3.5 8.2 MLR ของ SCB-1% 

22 กมลา BKMLH ARDAS 14 ธ.ค. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 3.5 9.0 MLR ของ SCB-1% 

23 กมลา BKMLH MOHIT 28 ก.ย. 61 เมือ่มกีารขายเงนิลงทุน 2.3 15.0 MLR ของ SCB-1% 

รวมยอดเงินกู้ค้างชาํระ 576.9 901.5  
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5.6.7. หุ้นกู้ 

หวัข้อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสัน้ของ BC 

ครัง้ท่ี 2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน

วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสัน้ของ 

BC ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกาํหนดไถ่

ถอนวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562  

(ไถ่ถอนแล้ว)  

ผูอ้อกหุน้กู ้ BC 

วนัออกหุน้กู ้ 26 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 20 ลา้น

บาท 

29 พฤศจกิายน 2561 จาํนวน 90 

ลา้นบาท 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 19 กนัยายน 2562 22 สงิหาคม 2562 

วนักาํหนดชาํระดอกเบีย้ ทุก 3 เดอืน 29 กุมภาพนัธ,์ 29 พฤษภาคม, 29 

สงิหาคม และ 29 พฤศจกิายน 

ชนิดหุน้กู ้ • ระบุชือ่ผูถ้อื 

• ไมด่อ้ยสทิธ ิมปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

อตัราดอกเบีย้ 7.50% 

จาํนวนหุน้กูท้ีอ่อก 20,000 หน่วย 90,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ขอ้จาํกดัการโอนหุน้กู ้ จาํนวนผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้หมดทีเ่สนอขายในวงจาํกดัทุกรายรวมกนัไมเ่กนิ 10 ราย

ในรอบระยะเวลา 4 เดอืนใดๆ 

สถานะหุน้กู ้ ผูถ้อืหุน้กูจ้ะมสีทิธไิดร้บัชาํระหนี้ไมด่อ้ยกวา่สทิธไิดร้บัชาํระหนี้ของเจา้หนี้

สามญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของ BC เวน้แต่บรรหนี้ทีม่กีฎหมายคุม้ครอง

ใหไ้ดร้บัชาํระหนี้ก่อน 

หุน้ BC ทีจ่าํนําเพือ่เป็นหลกัประกนั 16,584,978 หุน้ 74,632,399 หุน้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 

หมายเหตุ • เสนอขายในวงจํากดัทุกรายรวมกนัไม่เกนิ 10 รายในรอบระยะเวลา 4 

เดอืนใดๆ 

• ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บัสทิธิจ์องซือ้หุน้ IPO ทีร่าคา IPO คดิเป็นมลูคา่ 1 ลา้น

บาทสาํหรบัการลงทุนในหุน้กูทุ้กๆ 10 ลา้นบาท  
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หมายเหตุ: 

ณ 22 ส.ค. 2562 มผีูถ้อืหุน้กูท้ีจ่ะไดร้บัสทิธจิองซื้อหุน้ IPO รวมจาํนวน 11 ราย โดยคดิเป็นมลูค่าจองซื้อหุน้ IPO รวม 

30,500,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

หวัข้อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสัน้ของ BC ครัง้ท่ี 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 

ผูอ้อกหุน้กู ้ BC 

วนัออกหุน้กู ้ 22 สงิหาคม 2562 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 20 กุมภาพนัธ ์2563 

วนักาํหนดชาํระดอกเบีย้ ทุก 3 เดอืน 

ชนิดหุน้กู ้ • ระบุชือ่ผูถ้อื 

• ไมด่อ้ยสทิธ ิมปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

อตัราดอกเบีย้ 7.50% 

จาํนวนหุน้กูท้ีอ่อก 90,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ขอ้จาํกดัการโอนหุน้กู ้ จาํนวนผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้หมดทีเ่สนอขายในวงจาํกดัทุกรายรวมกนัไมเ่กนิ 10 ราย

ในรอบระยะเวลา 4 เดอืนใดๆ 

สถานะหุน้กู ้ ผูถ้อืหุน้กูจ้ะมสีทิธไิดร้บัชาํระหนี้ไมด่อ้ยกวา่สทิธไิดร้บัชาํระหนี้ของเจา้หนี้

สามญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของ BC เวน้แต่บรรหนี้ทีม่กีฎหมายคุม้ครอง

ใหไ้ดร้บัชาํระหนี้ก่อน 

หุน้ BC ทีจ่าํนําเพือ่เป็นหลกัประกนั 65,406,977 หุน้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ • ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถใชส้ทิธใินการไถ่ถอนหรอืชาํระคนืหนี้เงนิตน้หุน้กู ้(ทัง้

จาํนวนหรอืบางสว่นและไมว่า่คราวเดยีวหรอืหลายคราว) ก่อนวนัครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้นบัแต่วนัครบกาํหนด 2 เดอืนของอายหุุน้กู ้คอืวนัที ่

22 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป  

หมายเหตุ • เสนอขายในวงจาํกดัทุกรายรวมกนัไมเ่กนิ 10 รายในรอบระยะเวลา 4 

เดอืนใดๆ 

• ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บัสทิธิจ์องซือ้หุน้ IPO ทีร่าคา IPO คดิเป็นมลูคา่ 1 ลา้น

บาทสาํหรบัการลงทุนในหุน้กูทุ้กๆ 10 ลา้นบาท  
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5.6.8. สิทธิประโยชน์การลงทุนจากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

1) BA (โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23) 

BOI เลขท่ี : 2185/2551 

ใหแ้ก่บรษิทั : BA 

ประเภท : 7.4 กจิการเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว กจิการโรงแรม 

วนัทีอ่นุมตั ิ
 

17-ธ.ค.-50 

สทิธปิระโยชน์  : • อนุญาตใหนํ้าเขา้คนต่างดา้วชา่งฝีมอืเขา้มาไดต้ามจาํนวนที่

เหน็สมควร  
• อนุญาตใหค้นต่างดา้วทีนํ่าเขา้มา ไดร้บัอนุญาตทาํงาน

เฉพาะทีไ่ดร้บัอนุญาต  
• อนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิตามจาํนวนทีค่ณะกรรมการ 

BOI เหน็สมควร  
• อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ได ้

สรุปเงือ่นไขเฉพาะโครงการทีส่าํคญั : • ตอ้งดาํเนินการเฉพาะกจิการโรงแรม หอ้งพกั 138 หอ้ง 
 

• ตอ้งตัง้โรงแรมในพืน้ที ่กทม. โดยตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตหวงหา้ม 

และภายใน 15 ปีจะยา้ยไปตัง้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้

2) BR (โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11) 

BOI เลขท่ี : 2186/2551 

ใหแ้ก่บรษิทั : BR 

ประเภท : 7.4 กจิการเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว กจิการโรงแรม 

วนัทีอ่นุมตั ิ : 17-ธ.ค.-50 

สทิธปิระโยชน์ : • อนุญาตให้นําเข้าคนต่างด้าวช่างฝีมือเข้ามาได้ตามจํานวนที่

เหน็สมควร 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเขา้มา ได้รบัอนุญาตทํางานเฉพาะที่

ไดร้บัอนุญาต 

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิท์ี่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการ BOI 

เหน็สมควร 

• อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

สรุปเงือ่นไขเฉพาะ : • ตอ้งดาํเนินการเฉพาะกจิการโรงแรม หอ้งพกั 127 หอ้ง 

โครงการทีส่าํคญั  • ต้องตัง้โรงแรมในพืน้ที ่กทม. โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงหา้ม และ

ภายใน 15 ปีจะยา้ยไปตัง้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้
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3) BPTS3 (โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็) 

BOI เลขที ่ : 58-2598-1-00-0-0 

ใหแ้ก่บรษิทั : BPTS3 

ประเภท : 7.23.1 กจิการโรงแรม 

วนัทีอ่นุมตั ิ : 26-ต.ค.-58 

สทิธปิระโยชน์ : 

 
• อนุญาตให้นําเข้าคนต่างด้าวช่างฝีมือเข้ามาได้ตามจํานวนที่

เหน็สมควร 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเขา้มา ได้รบัอนุญาตทํางานเฉพาะที่

ไดร้บัอนุญาต 

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิท์ี่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการ BOI 

เหน็สมควร 

• อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

สรุปเงือ่นไขเฉพาะ : • บุคคลสญัชาตไิทยถอืหุน้ไมน้่อยกวา่ 51% 

โครงการทีส่าํคญั  • ตอ้งดาํเนินการเฉพาะกจิการโรงแรม หอ้งพกั 200 หอ้ง  

 
 • ตอ้งตัง้โรงแรมในพืน้ทีจ่.ภูเกต็ โดยตอ้งไม่อยู่ในเขตหวงหา้ม และ

ภายใน 15 ปีจะยา้ยไปตัง้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้

 

4) BCMN1 (โครงการเชยีงใหม ่Nimman I) 

BOI เลขที ่ : 61-0028-1-00-0-0 

ใหแ้ก่บรษัิท : BCMN1 

ประเภท : 7.23.1 กิจการโรงแรม 

วนัที่อนมุติั  24-ต.ค.-60 

สิทธิประโยชน ์ : • อนุญาตให้นําเข้าคนต่างด้าวช่างฝีมือเข้ามาได้ตามจํานวนที่

เหน็สมควร 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเขา้มา ได้รบัอนุญาตทํางานเฉพาะที่

ไดร้บัอนุญาต 

 
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิท์ี่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการ BOI 

เหน็สมควร 

 

• อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้
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เงือ่นไขเฉพาะโครงการ : • ตอ้งดาํเนินการใหพ้รอ้มเปิดดําเนินการภายใน 36 เดอืน (ภายใน 

23 ต.ค. 2563 โดย เชยีงใหม่ นิมมาน วนั มแีผนเปิดดําเนินงาน

ในปี 2561) 

• ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 188.5 ล้านบาท และต้องชําระเต็ม

มลูคา่หุน้ก่อนเปิดดาํเนินการ 

• ตอ้งดาํเนินการเฉพาะกจิการโรงแรม หอ้งพกั 202 หอ้ง 

• ขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุน

หมนุเวยีน) 

• ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรมก่อนเปิดดาํเนินการ 

• ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ EIA ภายใน 6 เดอืนหลงัจากได ้BOI 

• ต้องตัง้โรงแรมในพืน้ทีจ่.เชยีงใหม่ โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงหา้ม 

และภายใน 15 ปีจะยา้ยไปตัง้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้

 

5) BCMN2 (โครงการเชยีงใหม ่Nimman II) 

BOI เลขที ่ : 61-1485-1-00-0-0 

ใหแ้ก่บรษัิท : BCMN2 

ประเภท : 7.23.1 กิจการโรงแรม 

วนัที่อนมุติั  14-ส.ค.-61 

สิทธิประโยชน ์ : • อนุญาตให้นําเข้าคนต่างด้าวช่างฝีมือเข้ามาได้ตามจํานวนที่

เหน็สมควร 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเขา้มา ได้รบัอนุญาตทํางานเฉพาะที่

ไดร้บัอนุญาต 

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิท์ี่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการ BOI 

เหน็สมควร 

• อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

 

 

เงือ่นไขเฉพาะโครงการ : • ตอ้งดาํเนินการใหพ้รอ้มเปิดดาํเนินการภายใน 36 เดอืน  

• ทุนจดทะเบยีนไมน้่อยกว่า 95.7 ลา้นบาท และตอ้งชาํระเตม็มูลค่า

หุน้ก่อนเปิดดาํเนินการ 

• ตอ้งดาํเนินการเฉพาะกจิการโรงแรม หอ้งพกั 150 หอ้ง 

• ขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุน

หมนุเวยีน) 

• ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรมก่อนเปิดดาํเนินการ 

• ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ EIA ภายใน 12 เดอืนหลงัจากได ้BOI 

• ต้องตัง้โรงแรมในพืน้ทีจ่.เชยีงใหม่ โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงหา้ม 

และภายใน 15 ปีจะยา้ยไปตัง้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้
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5.6.9. ใบอนุญาตท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจ  

บริษทัท่ีดาํเนิน

โครงการ 

ช่ือโครงการ ประเภทใบอนุญาต เร่ิมต้น

อนุญาต 

ส้ินสดุ

อนุญาต 

BL โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

18-ส.ค.-61 17-ส.ค.-66 

BB โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

20-เม.ย.-57 19-เม.ย.-62 

BR โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

13-พ.ย.-57 12-พ.ย.-62 

BA โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

13-พ.ย.-57 12-พ.ย.-62 

BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์

สขุมุวทิ 24 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

13-พ.ย.-57 12-พ.ย.-62 

BPTS3 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ย์

ฮบั ภเูกต็ 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงแรม 

29-ธ.ค.-60 28-ธ.ค.-65 

 หมายเหตุ    โรงแรมซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาต่ออายใุบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม
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5.6.10. สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยั  

No. บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียด

สินทรพัย ์

ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนั

หมดอาย ุ

1 BC  

บรษทั อลอินัช ์

อยธุยา ประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

1) ชัน้ 12 

อาคาร โอเชีย่น 

ทาวเวอร ์

2) ชัน้ 21 

อาคาร โอเชีย่น 

ทาวเวอร ์

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 3.0 ลบ. 

สาํหรบัชัน้ 12 และ 6.0 

ลบ. สาํหรบัชัน้ 21 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

13.0 ลบ. สาํหรบัชัน้ 12 

และ 28.0 ลบ. สาํหรบัชัน้ 

21 

BC  

10 -ม.ิย.- 62 

 

10 -ม.ิย.-63 

2 BSA บรษิทั ฟอลคอน

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

(FALCON) 

โรงแรม 

Oakwood 24 

ประกนัภยัสาธารณะ 50.0 ลบ. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) (SCB) 

1-ม.ีค.-62 1-ม.ีค.-63 

3 BSA FALCON โรงแรม 

Oakwood 24 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 428.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

108.0 ลบ. 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ: SCB 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั: BSA 

1-ม.ีค.-62 1-ม.ีค.-63 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.5 หน้า 58 

 

No. บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียด

สินทรพัย ์

ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนั

หมดอาย ุ

4 BTPS3 บรษิทั ประกนัคุม้

ภยั จาํกดั (มหาชน) 

(SAFETY) 

1) โรงแรม 

OWJH Phuket 

2) รา้นคา้ 

ประกนัภยัสาธารณะ 50.0 ลบ. ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) (KBANK) 

8-ก.ย.-61 8-ก.ย.-62 

5 BTPS3 SAFETY 1) โรงแรม 

OWJH Phuket  

2) รา้นคา้ 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 450.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

39.0ลบ. 

KBANK 8-ก.ย.-61 8-ก.ย.-62 

6 BMT2 SAFETY OWJH 

Pattaya 

ประกนัภยัสาธารณะ 30.0 ลบ. ต่อความ

เสยีหาย และ 50.0 ลบ. 

ต่อปี 

SCB 15 เม.ย. 62 15-เม.ย.-63 

7 BMT2 SAFETY OWJH 

Pattaya 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 147 ลบ. 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 31.2 ลบ. 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ: SCB  

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั: BMT2 

15 เม.ย. 62 15 เม.ย. 63 

8 BPK2 บรษิทั ชบับส์ามคัค ี

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) (CHUBB) 

Villa 1 ประกนัภยัความเสีย่ง

ทุกประเภท 

14.2 ลบ. BPK2 12-ม.ิย.-62 12-ม.ิย.-63 
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No. บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียด

สินทรพัย ์

ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนั

หมดอาย ุ

9 BPK3 CHUBB Villa 2 ประกนัภยัความเสีย่ง

ทุกประเภท 

13.5 ลบ. BPK3 12-ม.ิย.-62 12-ม.ิย.-63 

10 BCMN1 บรษิทั นีวแฮมพ์

เชอร ์อนิชวัรนัส ์

(New Hampshire) 

โรงแรม 

Boutique 

Chiangmai 

Nimman 1 

1) ประกนัภยัความรบั

ผดิทัว่ไป 

2) ประกนัภยัความรบั

ผดิรถยนต ์

1) EUR 3.0 Million 

2) 5.0 ลบ.  
BCMN1/ AACP (Thailand) 

Limited 

1 -ม.ิย.-62 1-ม.ิย.-63 

11 BCMN1 SAFETY  

โรงแรม 

Boutique 

Chiangmai 

Nimman 1 

 

1) ประกนัภยัความ

เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยั

ธุรกจิ

หยดุชะงกั 

 

 

1) 425 ลบ. 

2) 216 ลบ. 

 

 

1. ประกนัภยัความเสีย่งภยั

ทรพัยส์นิ: SCB  

2. ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั: BCMN1/ 

AACP  

 

15-พ.ค.- 62 

 

15-พ.ค.63 

12 BA บรษิทั ไทยศรี

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

(THAISRI) 

โรงแรม 

Citadines - 

Soi 23 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 280.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

96.6ลบ. 

BA และ/หรอืบรษิทั 

แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศ

ไทย)จาํกดั และ/หรอื 

KBANK 

1-ก.ค.-62 30-ม.ิย.-63 
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No. บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียด

สินทรพัย ์

ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนั

หมดอาย ุ

13 BB THAISRI โรงแรม 

Citadines - 

Soi 8 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 260.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

74.0ลบ. 

BB และ/หรอืบรษิทั 

แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศ

ไทย)จาํกดั และ/หรอื 

KBANK 

1-ก.ค.-62 30-ม.ิย.-63 

14 BR THAISRI โรงแรม 

Citadines - 

Soi 11 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 275.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

102.1ลบ. 

BR และ/หรอืบรษิทั 

แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศ

ไทย)จาํกดั และ/หรอื 

KBANK 

1-ก.ค.-62 30-ม.ิย.-63 

15 BL THAISRI โรงแรม 

Citadines - 

Soi 16 

1) ประกนัภยัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ 

2) ประกนัภยัธุรกจิ

หยดุชะงกั 

1) กรณีความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 190.0 ลบ. 

2) กรณีธุรกจิหยดุชะงกั 

61.7ลบ. 

BL และ/หรอืบรษิทั 

แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล แมนเนจเมนท ์(ประเทศ

ไทย)จาํกดั และ/หรอื 

KBANK 

1-ก.ค.-62 30-ม.ิย.-63 

16 BPKN3 บรษิทั เอฟพจี ี

ประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (FPG) 

งานก่อสรา้ง

Office 

Building 

”Summer 

Point” 

1) ประกนัภยังาน

ก่อสรา้ง 

2) ประกนัภยับุคคลที่

สาม 

1) ประกนัภยังานก่อสรา้ง 

244 ลบ. 

2) ประกนัภยับุคคลทีส่าม

50 ลบ.  

KBANK 11 เม.ย. 62 1 ส.ค. 63 
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No. บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียด

สินทรพัย ์

ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนั

หมดอาย ุ

17 BBS16-2 CHUBB งานก่อสรา้ง

โรงแรมซอย

สขุมุวทิ 16 

1.ประกนัภยังาน

ก่อสรา้ง  

2.ประกนัภยับุคคลที่

สาม 

1.ประกนัภยังานก่อสรา้ง 

95 ลบ. 

2.ประกนัภยับุคคลทีส่าม 

20 ลบ. 

KBANK 1-ต.ค.-61 31-ม.ค.-63 

 หมายเหตุ:  วงเงนิประกนัมคีวามเพยีงพอโดยมวีงเงนิคุม้ครองเตม็มลูคา่สิง่ปลกูสรา้งตามบญัช ีและเป็นไปตามทีก่าํหนดโดยสถาบนัการเงนิทีใ่หกู้ ้
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5.7. นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

BC มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิที่มคีวามเกี่ยวเนื่อง 

ใกล้เคยีง หรอืก่อให้เกดิประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเสรมิสร้างความมัน่คง และผลการ

ดาํเนินงานของ BC (กรุณาดรูายละเอยีดในสว่นที ่2.11 การกาํกบัดแูลกจิการ) 
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6. โครงการในอนาคต 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562  BC มโีครงการในอนาคตดงันี้ 

6.1.1 โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทู 

 
 

ประเภทโครงการ : โรงแรมระดบั 3 ดาว (Mid-Market) 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ เชยีงใหม ่นิมมาน ท ูจาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : BC ถอืหุน้ 100% โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารโครงการ : อยูร่ะหวา่งพจิารณา คาดวา่จะเป็น Ibis ในเครอื Accor 

ท่ีตัง้ : ถ.หว้ยแกว้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

จาํนวนห้อง : ประมาณ 150 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ 310 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 อยูบ่รเิวณ ถ.หว้ยแกว้ ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ MAYA  

และทางขึน้ดอยสเุทพ เดนิทางจากสนามบนิเพยีง 15 นาท ี

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งในไตรมาส 3 ปี 2562  

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2564 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 ปัญหาการจราจรบรเิวณถนนหว้ยแกว้ อนัเนื่องมาจากการใชร้ถที่

เพิม่ขึน้  

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชยีงใหม ่ 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 
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6.1.2 โครงการเชียงใหม่ นิมมาน ทรี  

 

 
 

ประเภทโครงการ : โรงแรมระดบั 4-5 ดาว (Boutique Upscale) 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ีจาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : BC ถอืหุน้ 100% โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารโครงการ : อยูร่ะหวา่งการพจิารณา 

ท่ีตัง้ : ถ.หว้ยแกว้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

จาํนวนห้อง : ประมาณ 141 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ 670 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 อยูบ่รเิวณ ถ.หว้ยแกว้ ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ MAYA  

และทางขึน้ดอยสเุทพ เดนิทางจากสนามบนิเพยีง 15 นาท ี

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายในไตรมาส 2 ปี 2563 

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในไตรมาส 4 ปี 2564 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 ปัญหาการจราจรบรเิวณถนนหว้ยแกว้ อนัเนื่องมาจากการใชร้ถที่

เพิม่ขึน้  

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชยีงใหม ่

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 
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6.1.3 โครงการวิลล่า 2 (1 หลงั) หาดป่าตอง จ.ภเูกต็ (บริเวณเดียวกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง จ.ภเูกต็) 

 

                      
  

ประเภทโครงการ : อาคารวลิลา 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ ภเูกต็ ทร ีจาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : BC ถอืหุน้ 20.4% โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารโครงการ : BC 

ท่ีตัง้ : อ.ป่าตอง จ.ภูเกต็ 

จาํนวนห้องพกั : วลิล่า 1 หลงั 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ 25 ลา้นบาท  

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 อาคารวลิลาเหมาะแก่การมาพกัเป็นครอบครวัหรอืหมูค่ณะตัง้อยูบ่รเิวณ

ชายหาดป่าตอง จ.ภเูกต็ 

ความคืบหน้าของ

โครงการ และ

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ณ 30 มถุินายน 2562 อยูร่ะหวา่งปรบัปรุงอกีเลก็น้อย คาดวา่จะเขา้ทาํ

สญัญาเชา่ระยะยาวกบัผูเ้ชา่ไดภ้ายใน 3Q2562  

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภเูกต็ 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.6 หน้า 4 

 

6.1.4 ศนูยก์ารค้าและสาํนักงานให้เช่าซมัเมอรพ์อยท ์(Summer Point)    

 

ประเภทโครงการ : ศนูยก์ารค้าและสาํนักงานให้เช่า 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ พระโขนง ทร ีจาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : BC ถอืหุน้ 38.3% โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารโครงการ  BC  

ท่ีตัง้ : ตัง้อยูร่ะหวา่งถนนสขุมุวทิ และซอยสขุมุวทิ 69 จงัหวดักรุงเทพฯ ตรงขา้ม

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS พระ

โขนง 

ขนาดโครงการ : 5,490 ตร.ม. (พืน้ทีใ่หเ้ชา่) 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ 314 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

: โครงการตัง้อยู่ตรงข้ามโครงการ Summer Hill ซึ่งทําเลที่ตัง้โดยรอบมี

คอนโดมเินียมเกดิใหมจ่าํนวนมาก ประกอบกบัมอีาคารสาํนกังานน้อย และ

ทาํเลทีต่ัง้ของโครงการตดิสถานรีถไฟฟ้า 

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง  

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ภายในไตรมาส 3 ปี 2563 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยาย

ธุรกจิของกลุ่มเป้าหมาย 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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6.1.5 ท่ีดินรอการพฒันาภายใต้บริษทั บทิูค แบงคอ็ก สขุมุวิท 16 - 2 จาํกดั 

 

ประเภทโครงการ : โรงแรมระดบั 3 ดาว (Mid-Market) 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ แบงคอ็ก สขุมุวทิ 16 - 2 จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : BC ถอืหุน้ 51.0% โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทัยอ่ย  

 

ผูบ้ริหารโครงการ : อยูร่ะหวา่งพจิารณา คาดวา่จะเป็น Ascott 

ท่ีตัง้ : ตัง้อยูใ่นซอยสขุมุวทิ 16 จงัหวดักรุงเทพฯ อยูต่ดิกบัอาคารโครงการซทิา

ดนีส ์สขุมุวทิ 16 บางกอก ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และรถไฟใตด้นิ 

MRT อโศก 

จาํนวนห้อง : 65 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ  230 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 โครงการตัง้อยู่บรเิวณซอยสขุมุวทิ 16 ซึง่เป็นทาํเลทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่กลร้ถไฟฟ้า

BTS และรถไฟใตด้นิ MRT และอยูใ่กลศ้นูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์ซึง่เป็น

ทาํเลใจกลางเมอืงทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการต่อลกูคา้ทีต่อ้งการได้

เป็นอยา่งด ี

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 ปัญหาความไมส่งบทางการเมอืงในกรุงเทพฯ 

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกรุงเทพฯ  

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.6 หน้า 6 

 

6.1.6 โครงการห้องชุดท่ีพกัอาศยัในซอยสขุมุวิท 36  

 

ประเภทโครงการ : เซอรว์สิอพารท์เมนท ์

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ แบงคอ็ก สขุมุวทิ 36 จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : 73.0% 

ผูบ้ริหารโครงการ : Oakwood 

ท่ีตัง้ : ตัง้อยูใ่นซอยสขุมุวทิ 36 จงัหวดักรุงเทพฯ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS ทอง

หล่อ 

จาํนวนห้อง : 182 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : ประมาณ 850 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 โครงการตัง้อยู่บรเิวณซอยสขุมุวทิ 36 ซึง่เป็นทาํเลทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่กลร้ถไฟฟ้า

BTS ทองหล่อ 

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายใน ไตรมาส 3 ปี 2562 

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกรุงเทพฯ 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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6.1.7 โครงการโรงแรมกมลา 1  

ประเภทโครงการ : โรงแรมระดบั 4 ดาว (Boutique Selected Services 4 Star) 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ กมลา 1 จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : 75.0% 

ผูบ้ริหารโครงการ : Movenpick ในเครอื Accor 

ท่ีตัง้ : ตัง้อยูท่ี ่ตาํบลกมลา อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ 

จาํนวนห้อง : 230 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : 715 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 โครงการตัง้อยูใ่นโครงการมอนทเ์อซวัร ์(Montazure) ซึง่เป็นโครงการ 

Mixed Use บรเิวณหาดกมลา จงัหวดัภเูกต็ 

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: อยูร่ะหวา่งการออกแบบและวางแผนก่อสรา้ง ขอใบอนุญาตต่างๆ สรรหา

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ก่อสรา้ง โดยคาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายใน ไตรมาส 4        

ปี 2562 

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกรุงเทพฯ 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 
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6.1.8 โครงการโรงแรมกมลา 2  

ประเภทโครงการ : โรงแรมระดบั 4-5 ดาว (Boutique Upscale) 

ดาํเนินการโดย : บรษิทั บูทคิ กมลา 2 จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้น : 75.0% 

ผูบ้ริหารโครงการ : อยูร่ะหวา่งพจิารณา  

ท่ีตัง้ : ตัง้อยูท่ี ่ตาํบลกมลา อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ 

จาํนวนห้อง : 200 หอ้ง 

ต้นทุนโครงการรวม : 820 ลา้นบาท 

ศกัยภาพของ

โครงการ 

 โครงการตัง้อยูใ่นโครงการมอนทเ์อซวัร ์(Montazure) ซึง่เป็นโครงการ 

Mixed Use บรเิวณหาดกมลา จงัหวดัภเูกต็ 

ความคืบหน้าของ

โครงการ 

: อยูร่ะหวา่งการออกแบบและวางแผนก่อสรา้ง ขอใบอนุญาตต่างๆ สรรหา

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ก่อสรา้ง โดยคาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งภายใน ไตรมาส 3          

ปี 2562 

กาํหนดการเปิด

โครงการเบือ้งต้น 

: ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 

ผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รบั 

: IRR ไมน้่อยกวา่ 15.0% 

ปัจจยัท่ีอาจทาํให้

โครงการไม่อาจ

ดาํเนินตามแผน 

:  ปัญหาการก่อสรา้งล่าชา้อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกรุงเทพฯ 

 ปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํ่าซึง่อาจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วของกลุ่มเป้าหมาย 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                  สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.7 หน้าที ่1 

 

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 BC และบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิ้นสุดที่อาจมผีลกระทบต่อ

สนิทรพัยข์อง BC และบรษิทัย่อย เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้รวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2562 และไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายใดทีม่ผีลกระทบในเชงิลบต่อการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
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8. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

ข้อมลูของนิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้น ณ  9 สิงหาคม 2562  

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

โครงการ: โรงแรมโอค๊วู้ด เรสซิเดนซ์ สขุมุวิท 24 และโรงแรม ซิทาดีนส ์สขุมุวิท 8, 11, 16, 23 

1 BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์

สขุมุวทิ 24 

170/67 อาคารโอเชีย่น

ทาวเวอร ์1 ชัน้ 21 

ซอยสขุมุวทิ 16 (สาม

มติร) ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ  

0105547130051 0 2620 8777 0 2620 8778 1,380,000  100 บาท 

2 BG ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105548153519 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 250,000 100 บาท 

โครงการ: วิลล่าวนั และวิลล่าทู 

3 BPKL ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556080924 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

4 BPKH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556074436 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

5 BPKH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556073596 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

6 BPKH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556073588 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

7 BPKH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556073073 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

8 BPK ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105556073103 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.8 หน้าที ่2 

 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

9 SRPI ลงทุนในบรษิทัอื่น C/o AXIS Fiduciary 

Ltd., 2nd Floor, The 

AXIS, 26 Cybercity, 

Ebene 72201, 

Mauritius 

116046 C2/GBL (230) 403 2500 (230) 403 2501 100 USD 1 

10 BTPH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น Axis Fiduciary 

(Seychelles) Ltd,  

F20, 1st Floor,Eden 

Plaza, Eden Island, 

Republic of 

Seychelles 

124199 (248) 434 6940 (248) 4346941 100 USD 1 

11 BTPH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 124326 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 100 USD 1 

12 BTPH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 124870 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 100 USD 1 

13 BTPH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 116048 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

14 BTP ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 116322 C1/BGL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

15 BPK2 วลิล่า เหมอืนขอ้ 1 0105556068533 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 100 บาท 

16 BPK3 วลิล่า เหมอืนขอ้ 1 0105556068622 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 100 บาท 

โครงการ: โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั ภเูกต็ (OWJH Phuket) 

17 BPS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105558025777 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

18 BPS3 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105557151477 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

19 BPTS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105558025793 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

20 BPTS3 โรงแรม OWJH Phuket เหมอืนขอ้ 1 0105557151485 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 1,000,000 100 บาท 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.8 หน้าที ่3 

 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

21 PS3HM  ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 159507 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 175,500 1 บาท 

 

22 PTH  ลงทุนในบรษิทัอื่น 1 Coleman Street 

#05-06A The Adelphi 

Singapore  

201836539N - - 3,000 SGD 1 

โครงการ: โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา (OWJH Pattaya) 

23 BEH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105555110846 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

24 BEH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105554090060 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 1000 10 บาท 

25 BMT2 โรงแรม OWJH Pattaya เหมอืนขอ้ 1 0105552023021 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 5,000,000 10 บาท 

โครงการ: พระโขนง 

26 BTPKNH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 141360 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

27 BTPKNH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 141383 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

28 BTPKNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 141404 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

29 BTPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 141420 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

30 BTPKN3 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559132691 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

31 BTPKN2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559132674 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

32 BTPKN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559124965 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

33 BTPKN ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559125953 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

34 BTPKNS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559140448 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

35 BTPKNS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559140464 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

36 BTPKNS ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105559140511 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.8 หน้าที ่4 

 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

37 BPKN3 Summer Point เหมอืนขอ้ 1 0105559124906 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 10,200,000 5 บาท 

โครงการ: นิมมาน เชียงใหม่ 

38 BOH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 210841 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 100 1 บาท 

39 BCMH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(จดทะเบยีนเลกิบรษิทัแลว้เมือ่ 

8 พฤษภาคม 2562 อยูร่ะหวา่ง

ชาํระบญัช)ี 

เหมอืนขอ้ 1 0105559189382 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

40 BCMH2 เหมอืนขอ้ 41 เหมอืนขอ้ 1 0105559189391 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

41 BCMH1 เหมอืนขอ้ 41 เหมอืนขอ้ 1 0105559189404 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

42 BCMH เหมอืนขอ้ 41 เหมอืนขอ้ 1 0105559189447 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,000 5 บาท 

43 CMHM2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 160762 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 270,000 1 บาท 

44 CMHM1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 152064 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 Class A-69,420,000 

Class B-197,580,000 

1 บาท 

45 CMHM ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 152263 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 265,500,000 1 บาท 

46 BCMN1 โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่

นิมมาน เจอรน่ี์ยฮ์บั  
เหมอืนขอ้ 1 0105559104409 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 44,304,000 5 บาท 

47 BNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105560069271 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 80,000 5 บาท 

48 BNH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105560074127 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 60,000 5 บาท 

49 BCMN2 โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทู เหมอืนขอ้ 1 0105560041776 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 19,140,000 5 บาท 

50 BCMN3 โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ี เหมอืนขอ้ 1 0105560041733 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1  

26,640,000 

5 บาท 

51 N2HM ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 161001 เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 170,000 1 บาท 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.8 หน้าที ่5 

 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

โครงการ: สขุมุวิท 16 

52 BBS16-

2H1 

ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105561051210 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1  

20,520,000 

5 บาท 

53 BBS16-

2H 

ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105561052313 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1  

20,320,000 

5 บาท 

54 BBS16-2 โรงแรม สขุมุวทิ 16-2 เหมอืนขอ้ 1 0105561015345 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1  

20,120,000 

5 บาท 

โครงการ: สขุมุวิท 36  

55 BOH5 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213506 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 50,000 1 บาท 

56 BOH6 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213507 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 120,000 1 บาท 

57 BBS36 โรงแรม สขุมุวทิ 36 เหมอืนขอ้ 1 0105561080911 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1  

40,250,000 

5 บาท 

58 BBS36H ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105561128093 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 27,000,000 5 บาท 

โครงการ : กมลา 1 และ 2  

59 BKMLH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 1 0105561128115 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100,000 5 บาท 

60 BKML1 ดาํเนินธุรกจิโรงแรม เหมอืนขอ้ 1 0105561129961 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 20,755,504 5 บาท 

61 BOH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213856 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 50,000 1 บาท 

62 BOH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213857 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 120,000 1 บาท 

63 BKML2 ดาํเนินธุรกจิโรงแรม เหมอืนขอ้ 1 0105561129944 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 22,764,496 5 บาท 

64 BOH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213858 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 50,000 1 บาท 

65 BOH4 ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 10 213855 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 120,000 1 บาท 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.2.8 หน้าที ่6 

 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ / โครงการ สถานท่ีตัง้ 
เลขทะเบียนนิติ

บคุคล 
โทรศพัท์ โทรสาร 

หุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด  

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้

ต่อหุ้น 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ได้ประกอบกิจการ 

66 BSA2 เดมิดาํเนินงานโครงการ 

โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์

ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 
 (จดทะเบยีนเลกิบรษิทัแลว้เมือ่ 

8 พฤษภาคม 2562 อยูร่ะหวา่ง

ชาํระบญัช)ี 

เหมอืนขอ้ 1 0105550026685 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 525,000 5 บาท 

67 MTHM เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัที่

ดาํเนินงานโครงการ 

โรงแรมโอโซ่ 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2564) 

เหมอืนขอ้ 9 134043 C2/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

68 KR เดมิลงทุนในกลุ่มบรษิทัที่

ดาํเนินงานโครงการ 

เรนฮลิล ์ 

(มแีผนเลกิกจิการภายใน 2566) 

เหมอืนขอ้ 10 116148 เหมอืนขอ้ 10 เหมอืนขอ้ 10 100 USD 1 

69 CP เหมอืนขอ้ 64 เหมอืนขอ้ 9 083300 C1/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 100 USD 1 

70 BRH เหมอืนขอ้ 64 เหมอืนขอ้ 1 0105555097696 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

71 BRPKNH เหมอืนขอ้ 64 เหมอืนขอ้ 1 0105555098102 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 100 100 บาท 

72 BMTH เหมอืนขอ้ 64 เหมอืนขอ้ 1 0105552015061 เหมอืนขอ้ 1 เหมอืนขอ้ 1 1,000 10 บาท 

บริษทัสาํหรบัถือหุ้นบริษทัต่างประเทศ 

73 BIH ลงทุนในบรษิทัอื่น เหมอืนขอ้ 9 132516 C1/GBL เหมอืนขอ้ 9 เหมอืนขอ้ 9 1 100 บาท 
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ส่วนท่ี 2.3 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

9. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

9.1. จาํนวนทุนจดทะเบียนและชาํระแล้ว 

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 BC มีทุนจดทะเบียนจํานวน 507,000,000 บาท เป็นทุนชําระแล้วจํานวน 

340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 340,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทัง้นี้ ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของ BC ซึ่งได้จดัให้มขีึน้เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2559 และ 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ของ BC ซึ่งไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัิ

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกิน 167,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี้แลว้ BC จะมทุีนชําระแลว้จาํนวนไม่

เกนิ 507,000,000 บาท โดยเป็นแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวนไม่เกนิ 507,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 

บาท 

9.2. ผูถ้ือหุ้น 

9.2.1. รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ BC 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2562 มดีงันี้ 

รายช่ือ 

ก่อน 

การเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

ภายหลงั 

การเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

ครอบครวันายปรบัชะรนัซิงห์ ทกัราล  340,000,000 100.00 340,000,000 67.1 

1. บรษิทั บ ีคอรป์อเรชัน่ โฮลดิง้ส ์จาํกดั1/ 129,200,000 38.00 129,200,000 25.5 

2. อลีเีมน้ท ์แคปปิตอล มอรเิชยีส แอลทดี2ี/ 81,600,000 24.00 81,600,000 16.1 

3. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4 

4. นางรศัม ีทกัราล 37,399,850 11.00 37,399,850 7.4 

5. ซนีิท โฮลดิง้ส ์มอรเิชยีส แอลทดี2ี/ 34,000,000 10.00 34,000,000 6.7 

6. อเีลฟโฮลด ์พทีอี ีแอลทดี3ี/ 20,400,000 6.00 20,400,000 4.0 

7. ด.ญ. รยัษา ทกัราล 100 0.00 100 0.0 

8. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล 100 0.00 100 0.0 

9. นางสาวสรุยัญา นฤหลา้ 100 0.00 100 0.0 

ประชาชนทัว่ไป - - 167,000,000 32.9 

รวม 340,000,000 100.00 507,000,000 100.00 

หมายเหต ุ
1/เป็นบรษิทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายไทยถอืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล รวม 100% (โปรดพจิารณารายละเอยีด

เพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3) 
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2/เป็นบรษิทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายมอรเิชยีสถอืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล เป็นผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiaries) 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3) 
3/เป็นบรษิทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายสงิคโปรถ์อืหุน้โดย ปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนางรศัม ีทกัราล เป็นผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiaries) 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 9.2.3)  

9.2.2. รายละเอียดเก่ียวกบัผูถ้ือหุ้นสงูสดุ (Ultimate Shareholders) ของ BC  

BC มผีูถ้อืหุน้สงูสดุคอืนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล (PT) ถอืหุน้ 50% และนางรศัม ีทกัราล (RT) 50% โดยโครงสรา้ง

การถอืหุน้ในภาพรวมมดีงันี้  

 

9.2.3. รายช่ือผูถ้ือหุ้นของผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบริษทั 

ผูถ้ือหุ้น BC รายช่ือผูถ้ือหุ้น สญัชาติ 
จาํนวน

หุ้น 

% การถือ

หุ้น 

ข้อมูล ณ 

วนัท่ี 

บรษิทั บ ีคอรป์อเรชัน่ โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

• จดทะเบยีนในประเทศไทย 

• ประกอบธรุกจิลงทุนใน

บรษิทัอื่นๆ 

1. บรษิทั ทกัราล แลนด ์จาํกดั ไทย 156,053 80.0% 2 เม.ย. 2562 

2. Nylesford Capital Ltd. มอรเิชยีส 39,014 20.0% 

3. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 0.0% 

4. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 0.0% 

5. ด.ญ. รยัษา ทกัราล  ไทย 1 0.0% 

6. นางรศัม ีทกัราล ไทย 1 0.0% 

7. น.ส. สรุยัญา นฤหลา้ ไทย 1 0.0% 

รวม  195,072 100.0% 

บรษิทั ทกัราล แลนด ์จาํกดั 

• จดทะเบยีนในประเทศไทย 

• ประกอบธรุกจิลงทุนใน

บรษิทัอื่นๆ  

1. บรษิทั ทกัราล แคปปิตอล จาํกดั ไทย 106,114 68.0% 2 เม.ย. 2562 

2. Chateau Investments Ltd. มอรเิชยีส 49,939 32.0% 

3. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 0.0% 

4. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 0.0% 

5. ด.ญ. รยัษา ทกัราล ไทย 1 0.0% 

PT 50.0%

RT 50.0%

PT 50.0%

RT 50.0%

Nylesford

Capital Ltd.

Chateau 

Investments Ltd. 

บริษทั บี คอร์ปอเรช ัน่ 

โฮลด้ิงส์ จํากดั 

บริษทั ทกัราล แลนด์ 

จํากดั 

บริษทั ทกัราล 

แคปปิตอล จํากดั

Element Capital

Mauritius Ltd.

Zenith Holding 

Mauritius Ltd. 
Elevhold Pte Ltd.

นางรศัมี ทกัราล

(“RT”)

38.0% 24.0%11.0% 11.0% 10.0% 6.0%

20.0%

80.0%68.0%

32.0%

PT 50.0%

RT 50.0%

PT 50.0%

RT 50.0%

PT 50.0%

RT 50.0%

PT 50.0%

RT 50.0%

นายปรบัชะรนัซงิห์ 

ทกัราล (“PT”)
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ผูถ้ือหุ้น BC รายช่ือผูถ้ือหุ้น สญัชาติ 
จาํนวน

หุ้น 

% การถือ

หุ้น 

ข้อมูล ณ 

วนัท่ี 

6. นางรศัม ีทกัราล ไทย 1 0.0% 

7. น.ส. สรุยัญา นฤหลา้ ไทย 1 0.0% 

รวม  156,058 100.0% 

บรษิทั ทกัราล แคปปิตอล จาํกดั 

• จดทะเบยีนในประเทศไทย 

• ประกอบธรุกจิลงทุนใน

บรษิทัอื่นๆ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 139,975 50.0% 29 เม.ย. 

2562 
2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 139,974 50.0% 

3. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 0.0% 

4. ด.ญ. รยัษา ทกัราล ไทย 1 0.0% 

5. น.ส. สรุยัญา นฤหลา้ ไทย 1 0.0% 

รวม  279,952 100.0% 

Nylesford Capital Ltd. 

• จดทะเบยีนในมอรเิชยีส  

• ประกอบธรุกจิลงทุนใน

บรษิทัอื่นๆ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 54,509 50.0% 10 พ.ค. 2561 

2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 54,509 50.0% 

รวม  109,018 100.0% 

Chateau Investments Ltd. 

• จดทะเบยีนในมอรเิชยีส  

• ประกอบธรุกจิดา้นต่างๆ 

(Global Business Activity) 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของ

ประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 69,773 50.0% 10 พ.ค. 2561 

2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 69,773 50.0% 

รวม  139,546 100.0% 

Element Capital Mauritius Ltd. 

• จดทะเบยีนในมอรเิชยีส  

• ประกอบธรุกจิดา้นต่างๆ 

(Global Business Activity) 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของ

ประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 50 50.0% 10 พ.ค. 2561 

2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 50 50.0% 

รวม  100 100.0% 

Zenith Holding Mauritius Ltd. 

• จดทะเบยีนในมอรเิชยีส  

• ประกอบธรุกจิดา้นต่างๆ 

(Global Business Activity) 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของ

ประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 50 50.0% 10 พ.ค. 2561 

2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 50 50.0% 

รวม  100 100.0% 
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ผูถ้ือหุ้น BC รายช่ือผูถ้ือหุ้น สญัชาติ 
จาํนวน

หุ้น 

% การถือ

หุ้น 

ข้อมูล ณ 

วนัท่ี 

Elevhold Ptd. Ltd. 

• จดทะเบยีนในสงิคโปร ์

• ประกอบธรุกจิดา้นการลงทุน

ในบรษิทัอื่นๆ 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ไทย 1 50.0% 9 พ.ค. 2561 

2. นางรศัม ีทกัราล ไทย 1 50.0% 

รวม  2 100.0% 

หมายเหตุ ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มผูถ้อืหุน้กบันายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล สามารถสรุปไดด้งันี้  

• นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล เป็นบดิาของนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 

• นางรศัม ีทกัราล เป็นมารดาของนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 

• น.ส. สรุยัญา นฤหลา้ เป็นภรรยาของนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 

• ด.ญ. รยัษา ทกัราล เป็นบุตรของนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 

9.2.4. ข้อตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

BC ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ BC อย่างไรก็ด ีBC หรอืบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) มกีารเขา้ทํา

ขอ้ตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบรษิัทย่อยของ BC (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที่ 2.2 หวัขอ้ 5 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 

9.3. การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ใน

วงเงนิไม่เกนิ 300,000,000 บาทแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกนิ 10 ราย โดย BC ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ

ระยะสัน้ ครัง้ที ่1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที ่22 สงิหาคม 2562 จาํนวน 90,000,000 บาท และออกหุน้

กูไ้มด่อ้ยสทิธริะยะสัน้ครัง้ที ่2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที ่19 กนัยายน 2562 จาํนวน 20,000,000 บาท  

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2562 ไดอ้นุมตักิารออกและเสนอขายตราสาร

หนี้จาํนวนไมเ่กนิ 500,000,000 บาท โดย BC ไดอ้อกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธริะยะสัน้ ครัง้ที ่1/2562 ครบกาํหนดไถ่

ถอนวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563  จาํนวน 90,000,000 บาท แกน่กัลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเ่กนิ 10 ราย ซึง่ผูอ้อก

หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 5 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 

9.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ BC 

BC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า 25% ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของ BC อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจาํเป็น และความ

เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจาํปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปัน

ผลระหว่างการไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่า BC มกีําไรพอทีจ่ะทําเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถดัไป 
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เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ของ BC ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

จาํนวนทัง้หมด 51,000,000 บาท หรอืคดิเป็นการจ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหุน้  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจําปีของบรษิทัโดยไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจพจิารณาจ่ายไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อ

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัมกีําไรพอทีจ่ะทําเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถดัไป  

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่า 25% ของกําไรสุทธภิายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิติ

บุคคล และเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองต่างๆ (หากกําหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลได ้

โดยพจิารณาจากการชาํระคนืหนี้ การลงทุนเพื่อขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทางการตลาด หรอืหาก

ตอ้งการทีจ่ะบรหิารกระแสเงนิสด 
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10. โครงสร้างการจดัการ 

10.1. โครงสร้างองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

บรรษัทภิบาล

คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ

คุณเอกณัฐ อึ�งภากรณ์

คุณวัชรวัลย์ บูรณบูลย์

คุณพรพิมล ชัยชนะขจร

คุณณัฏยา ฮวดสุนทร

- ฝ�ายบัญชีและการเงิน

- ฝ�ายรายงานการเงินและเป�ดเผยข้อมูล

- ฝ�ายกฎหมาย

- ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝ�ายพัฒนาธุรกิจและบริหารทรัพย์สิน

- ฝ�ายบริหารทรัพย์สินดําเนินการ

- ฝ�ายพัฒนาก่อสร้างโครงการ- ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

รองประธานอาวุโส
ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

รองประธานอาวุโสฝ�ายพฒันา
และก่อสร้างโครงการ

ประธานฝ�ายปฏิบัติการ
ประธานฝ�ายควบคุมการบัญชี

และการเงิน

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คุณปรับชะรัน ซิงห์ ทักราล
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10.2. โครงสร้างการจดัการ  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 คณะกรรมการบรษิทั มกีรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 

4 ท่านซึ่งทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑก์ําหนด และไม่มกีรรมการอสิระรายใดเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

นอกจากนี้ BC มคีณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 2 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล  และคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือ กรรมการบริษทั /1 

กรรมการ

ตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

1. นายเพิม่พนู ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ -  - 

2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการอสิระ ประธาน  - 

3. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอสิระ กรรมการ ประธาน 

4. นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา/2 กรรมการอสิระ กรรมการ กรรมการ 

5. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล กรรมการ  -  กรรมการ 

6. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล กรรมการ / ทีป่รกึษาของบรษิทั - - 

7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ กรรมการ / ทีป่รกึษาของบรษิทั - - 

8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการ - - 

9. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล/์3 กรรมการ / ทีป่รกึษาของบรษิทั - - 

หมายเหตุ: /1กรรมการบรษิทัทุกท่าน ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยเรยีบรอ้ยแลว้  
/2นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

 /3ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งได้จดัให้มขีึ้นเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้นายริชาร์ด  

ปีเตอร์ เนวลิล์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทแทนนางสาวโซฟีมาร ีวนิ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิัท โดยการ

ลาออกดงักล่าวมผีลเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2560  

กรรมการรายที ่6 รายที ่7 และรายที ่9 ดาํรงตาํแหน่งทีป่รกึษาของบรษิทั โดยไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะทีป่รกึษาและไมไ่ด้

รบัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการคณะกรรมบรษิทัคอืนางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร เลขาคณะกรรมการตรวจสอบคอืนางสาว วชัรวลัย ์บรูณบลูย ์และ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนคอื นางสาวพรพมิล ชยัชนะขจร  

สาํหรบัองคป์ระกอบ คุณสมบตั ิการแต่งตัง้และวาระการดาํรงตําแหน่ง อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้รุปไวใ้นสว่นที ่2.3 หวัขอ้ 11 การกาํกบัดแูลกจิการ ขอ้ 11.2 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั  

โดยใน ปี 2561 และในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2562 มรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

2561 6M2562 2561 6M2562 2561 6M2562 

1. นายเพิม่พนู ไกรฤกษ์ 9/10 2/2 - - - - 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ 10/10 2/2 5/5 2/2 - - 

3. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 7/10 2/2 4/5 2/2 4/4 3/3 

4. นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา 4/10 2/2 4/5 1/2 3/4 3/3 

5. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล 10/10 2/2 - - 4/4 3/3 

6. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล 9/10 2/2 - - - - 

7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ 8/10 2/2 - - - - 

8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 10/10 2/2 - - - - 

9. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล/์1                7/8 2/2 - - - - 

หมายเหตุ:  /1ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้นายรชิารด์  

ปีเตอร ์เนวลิล ์ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัแทนนางสาวโซฟีมาร ีวนิ ซึง่ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทั  

สาเหตุทีก่รรมการขาดประชุม เนื่องจากตดิภารกจิอื่น 

ปัจจุบนัคณะผูบ้รหิารของ BC มดีงันี้   

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ ประธานฝ่ายปฎบิตักิาร 

3. นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร ประธานฝ่ายควบคุมการบญัชแีละการเงนิ 

4. นางสาวพรพมิล ชยัชนะขจร รองประธานอาวุโสฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

5. นางสาวสรุางค ์จริฐัติกิาลโชต ิ รองประธานอาวุโสฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการ 

หมายเหตุ: ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชแีละการเงนิเป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิและมี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

10.1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

10.1.1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนแก่

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ BC ดงัต่อไปนี้ 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ BC 

ตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 1,200,000 ต่อคนต่อปี 400,000 ต่อคนต่อปี ไมม่คีา่ตอบแทน 

กรรมการ 600,000 ต่อคนต่อปี 200,000 ต่อคนต่อปี ไมม่คีา่ตอบแทน 

หมายเหตุ:  

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัมกํีาหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอสิระทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

1) คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะกรรมการ  

(หน่วย: บาท) 

รายช่ือ 
กรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

2561 6M2562 2561 6M 2562 2561 6M2562 

1. นายเพิม่พนู ไกรฤกษ์ 1,200,000 600,000 - - - - 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ 600,000  300,000 400,000 200,000 - - 

3. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 600,000  300,000 200,000  100,000 - - 

4. นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา 600,000  300,000 200,000  100,000 - - 

5. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล - - - - - - 

6. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล - - - - - - 

7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ - - - - - - 

8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ - - - - - - 

9. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล/์1                      - - - - - - 

รวม 3,000,000 1,500,000 800,000 400,000 - - 
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2) คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ในปี 2561 และในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2562 กรรมการ 3 รายไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะทีป่รกึษาของบรษิทัดงันี้  

(หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 6M2562 

1. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล 6,739,950 2,700,000 

2. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ 600,000 300,000 

3. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล ์ 600,000 450,000 

รวม 7,939,950 3,450,000 

หมายเหต ุ

ก) ทีป่รกึษาทัง้ 3 รายไมเ่ป็นผูม้อีาํนาจควบคุมหรอืบรหิารงานของบรษิทั 

ข) สาํหรบันายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล ์ไดท้าํสญัญาเป็นทีป่รกึษากบั BC เมือ่ 26 เม.ย. 2561 ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ 75,000 บาทต่อ

เดอืน โดยมผีลตัง้แต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นตน้ไป   

ค) ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2561 นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ไดร้บัเงนิชดเชยตามกฎหมาย (Legal Severance Pay) จาํนวน 7,719,900 บาท 

 

3) คา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร  

(หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 6M2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร/1 (ท่าน) 5 5 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (บาท)   

- เงนิเดอืน 52,533,340 27,086,520 

- คา่ตอบแทนอื่นๆ 6,927,641 8,114,603 

รวม 59,460,981 35,201,123 

หมายเหตุ:  /1 ผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานฝ่ายปฎบิตักิาร ประธานฝ่ายควบคุมการบญัชแีละการเงนิ รองประธาน

อาวุโสสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล และรองประธานอาวุโสฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการ  
/2 ค่าตอบแทนอื่นๆ หมายถงึ เงนิโบนัส คา่ตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน ค่าเล่าเรยีนบุตร กองทุนสาํรองเลีย้งชพี และอื่นๆ 

ซึง่ในปี 2561 ไดม้กีารยกเลกิสวสัดกิารคา่เล่าเรยีนบุตรแลว้ 
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10.1.2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

BC ไดจ้ดัใหม้คี่าตอบแทนอื่นๆ แก่ผูบ้รหิาร ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอเพื่อใหส้ามารถ

แขง่ขนักบัสภาวะการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ปี 2561 6M2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร/1 (ท่าน) 5 5 

คา่ตอบแทนอื่นๆรายการหลกั (บาท)   

- เงนิโบนัส 1,624,525 2,353,830 

- คา่ตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน/2 2,537,980 4,392,408/4 

- กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 990,667 541,730 

อื่นๆ/3 1,774,469 826,635 

รวม 6,927,641 8,114,603 

หมายเหตุ: /1 ผูบ้รหิาร ได้แก่ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ประธานฝ่ายปฎิบตักิาร ประธานฝ่ายควบคุมการบญัชแีละการเงนิ รองประธาน

อาวุโสสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล และรองประธานอาวุโสฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการ  
/2คา่ตอบแทนผลประโยชน์พนกังาน หมายถงึ คา่ใชจ่้ายในการตัง้ประมาณการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
/3คา่ตอบแทนอื่นๆ หมายถงึ กองทุนประกนัสงัคม คา่เดนิทาง คา่ประกนัสขุภาพกลุ่ม และอื่นๆ  
/4การเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนผลประโยชน์พนกังานเน่ืองจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7)                

พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่5 เม.ย. 2562 โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่5 พ.ค. 2562 เป็นตน้ไป โดยเพิม่

อตัราคา่ชดเชยกรณีเลกิจา้งใหก้บัลกูจา้งทีท่าํงานครบ 20 ปีขึน้ไป จาก 300 วนัเป็น 400 วนั   

10.1.3.  จาํนวนพนักงาน  

จาํนวนบุคลากร (ไมร่วมผูบ้รหิารและทีป่รกึษา) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ ณ 30 มถุินายน 2562 BC มพีนกังาน

ทัง้สิน้จาํนวน 168 คน และ 212 คน ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

สายงาน  Department ณ 31 ธนัวาคม 

2561 

ณ 30 มิถนุายน 

2562 

การเงนิและการบญัช ี Accounting & Finance 19 16 

จดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลู Reporting & Disclosure 2 2 

พฒันาธุรกจิและบรหิารทรพัยส์นิ Business Development & Asset 

Management 

5 5 

ปฏบิตักิารบรหิารทรพัยส์นิ Asset Management Operations 1 2 

การเงนิและการลงทุน Finance & Investment 3 5 

พฒันาโครงสรา้งโครงการ Project Construction Development 6 7 

ทรพัยากรบุคคล Human Resources 5 4 

บรหิารกจิการทัว่ไป Administration & General 7 7 

ตรวจสอบภายใน Internal Audit 2 3 

เทคโนโลยสีารสนเทศ Information Technology 2 2 

กฎหมาย Legal 4 4 

นกัลงทุนสมัพนัธ ์ Investor Relations - 1 
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สายงาน  Department ณ 31 ธนัวาคม 

2561 

ณ 30 มิถนุายน 

2562 

บรษิทัรว่มและบรษิทัย่อย - ธุรกจิ

โรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

Hotel Business Operations  103 154 

บรษิทัย่อย – ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

การคา้ (ศนูยก์ารคา้/สาํนกังานใหเ้ชา่) 

Commercial Real Estate 9 - 

รวม  Total 168 212 

 

• การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญั 

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 และช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2562 จํานวนพนักงานของ BC มจีํานวน 170, 193, 168 

และ 212 คน ตามลําดบั สาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของจํานวนพนักงานสุทธ ิ23 คนในปี 2560 มาจากการ

ลดลงของพนักงาน BC เนื่องจากฝ่ายบรหิารเลง็เหน็ว่ากําลงัคนทีม่อียู่เพยีงพอจงึไม่มนีโยบายรบัคนเพิม่เพื่อ

ทดแทนคนที่ลาออก การลดลงของพนักงานโครงการโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยา เนื่องจากการปิด

ปรบัปรุง การลดลงของพนักงานโครงการเรนฮลิล์ เนื่องจากขายโครงการ รวมลดลง 40 คน และการเพิม่ขึน้

จากการว่าจา้งในโครงการใหม่ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเกต็ โครงการไฮแอท 

และโครงการพระโขนง รวม 63 คน  

สาเหตุหลกัของการลดลงในปี 2561 มาจากการขายโครงการไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ออกไปในช่วงไตร

มาส 1 ของปี 2561  

สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 มาจากโครงการโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั และ

โครงการโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยา เตรยีมเปิดดําเนินการจงึมกีารว่าจ้างบุคลากรเพิม่ขึ้น 

สาํหรบัการลดลงของบุคลากรในบรษิทัย่อย – ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการคา้เนื่องจากมกีารขายโครงการ

ซมัเมอรฮ์ลิลแ์ละซมัเมอรฮ์บัออกไปในเดอืนมถุินายน 2562 

 

• ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ ี

• ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลกัษณะผลตอบแทน  

รายการผลตอบแทน (บาท) ปี 2561 6M2562 

จาํนวนพนกังาน 168 212 

เงนิเดอืน 81,799,694 42,772,091 

โบนสั 2,114,938 6,709,504 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,821,558 1,491,574 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 1,203,979 763,484 

ผลตอบแทนอื่นๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่

ล่วงเวลา คา่ประกนัสขุภาพกลุ่ม คา่

กจิกรรมพนกังาน คา่ฝึกอบรมและ

สมัมนา  

9,574,482 6,845,226 

รวม 97,514,651 58,581,879 
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• นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

BC มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาพนักงานในหลายรูปแบบ ทัง้โดยการเสนอแผนการอบรมพนักงานประจําปี

โดยผูอ้ํานวยการแต่ละแผนก การขอเสนอการอบรมโดยพนักงานประจํา รวมถงึการอบรมเนื่องจากความ

จําเป็นเร่งด่วน โดยงบประมาณในการอบรมทัง้หมดนี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารที่

เกีย่วขอ้ง  
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11. การก ากบัดแูลกิจการ 

11.1. นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ  
BC รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ตามแนวทางทีต่ลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ให้เกดิประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงาน และความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2561 ไดม้ี
มตอินุมตันิโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ครอบคลุมหลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ ดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้าง
คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

BC ก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอยีดทีร่ะบุ
ไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท โดยมหีน้าที่ส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบ
ธุรกจิ นโยบายการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน รวมไปถงึการจดัสรรทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
เพื่อใหบุ้คลากรของ BC สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทัจะ
ตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานของ BC ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม  

ทัง้นี้ ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลกจิการใหส้ามารถแข่งขนั
ไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว มจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้
และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใต้
ปัจจยัการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เพือ่สรา้งคุณคา่ใหแ้ก่ BC อยา่งยัง่ยนื 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดม้อบหมายอ านาจการจดัการกจิการพรอ้มทัง้ก าหนดหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนดดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร และดูแลการด าเนินงานของ BC ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลูกคา้ ผูม้ ีส่วนไดเ้สยี และ
สงัคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว ้คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอรวมทัง้ก ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการบรษิัทมกีระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโนบายและการ
ด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและกจิการอื่นที ่BC ไปลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
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หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และก าหนดให้มแีผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูง รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมนิผลที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของกิจการ และคณะกรรมการบรษิัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและ
ความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการด าเนินการของกจิการ 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั
การสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และดแูลใหฝ่้ายจดัการ
จดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร 
เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า BC มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท าให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่าง BC กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรใน
ทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกาสของ BC และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบั BC ในลกัษณะทีไ่มส่มควร 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) ซึง่
ประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการบรษิทัในการดแูลกจิการของ BC การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
และการเปิดเผยขอ้มูลของ BC เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื นอกจากนี้ BC ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน
เพือ่การก ากบัดแูลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดย BC มกีารจดัตัง้
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว ้ 

BC มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในการก ากบัดูแลกจิการ และปฏบิตัติาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ โดย BC ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยซึ่งไดร้ะบุไวใ้นส่วนของนโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  

นอกจากนี้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแจ้งขอ้ร้องเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้อง
ของรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่องหรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ BC ผ่านกรรมการอสิระหรอื
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล (“กรรมการตรวจสอบฯ”) ได ้ทัง้นี้ ขอ้มูลรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้มายงั BC 
จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบฯ จะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูและหาแนว
ทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

BC ได้แต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ (Ethics Counselor Committee) เพื่อให้พนักงาน 
กรรมการ และผูม้สี่วนได้เสยี สามารถแจ้งขอ้ร้องเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของ
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รายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิได ้โดยการส่งขอ้มูลเป็นรายงานทีม่ี
ขอ้มลูเพยีงพอ ชดัเจน มาที ่

บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
170/67 ชัน้ 21 โอเชยีนทาวเวอร ์
ซอยสุขมุวทิ 16 ถนนรชัดาภเิษก 
คลองเตย กรุงเทพ 10110 
Email: wbcontact@boutiquecorporation.com 
 Hotline Number: 02-620-8713 

ผู้แจ้งขอ้ร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะได้รบัความคุ้มครองและไม่มกีารเปิดเผยตวัตน โดยทัว่ไปการด าเนินการ
สบืสวนจะใชเ้วลาไมเ่กนิ 45 วนัหลงัจากทีไ่ดร้บัเบาะแส 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ในการตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและ
ความสามารถในการช าระหนี้ และจดัใหม้กีลไกทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิในกรณีทีก่จิการประสบปัญหาทาง
การเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา 

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของ BC ทัง้นี้ BC มี
พนัธกจิในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) BC จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอืระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบ รวมทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุม
ที่เพยีงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากนี้ BC จะน าข้อมูลดงักล่าว
เผยแพรล่งในเวบ็ไซตข์อง BC ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง BC จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามทีไ่ดจ้ดัส่งไป
พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

(3) ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ BC จะใชส้ถานทีซ่ึ่งสะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ึ่งแสดงสถานที่
จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ไว้ในหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพยีงพอ ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BC  

(4) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ BC จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถาม
ไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑท์ี่ BC ก าหนด โดย BC จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของ 
BC  

mailto:wbcontact@boutiquecorporation.com
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(5) ในการประชุมผูถ้อืหุ้น BC จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใดๆ และจะมกีรรมการ
บรษิทัและผูบ้รหิารของ BC ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มในการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค าถามในที่ประชุม  

(6) BC จะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนับ
ผลการลงคะแนน 

(7) BC จะจดัใหม้บีุคคลากรทีเ่ป็นอสิระท าหน้าทีช่ว่ยในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(8) ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ BC จะจดัท ารายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้องและ
ครบถว้นในสาระส าคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัไวใ้นรายงาน
การประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และ BC จะจดัใหม้กีารบนัทกึวดีทีศัน์ภาพการประชุมเพื่อเกบ็รกัษาไว้
และใชอ้า้งองิ นอกจากนี้ BC จะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชุมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
BC เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 

(9) BC จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้นในการได้รบัเงนิปันผล โดย BC จะจ่ายเงนิปันผลด้วยวธิกีาร
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเรื่องเชค็ช ารุดสญูหายหรอืส่ง
ถงึผูถ้อืหุน้ล่าชา้  
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11.2. คณะกรรมการชุดต่างๆ 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบฯ  และคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)   

11.2.1. คณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(2) ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งตอ้งมถีิน่

ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร  
(3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั (“ประธานฯ”) และในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการบรษิทัอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บรษิทักไ็ด ้

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน
ส่วนที ่2 หวัขอ้ 10.2 โครงสรา้งการจดัการ) 

คุณสมบตั ิ

(1) เป็นบุคคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
และมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่ BC ได ้

(2) มคีุณสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ BC หรอืเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการบรษิทัใน
นิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ BC ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

(4) กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และต้องเป็น
บุคคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนัเพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อผูเ้ขา้รบัการเลอืกตัง้ 
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทตามนโยบายและหลกัการที่ก าหนด และน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

(2) ให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษิทั แต่ในกรณีที่เป็นการเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถเลอืกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายนี้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัได ้ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทัในกรณีดงักล่าวใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่ง 
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(3) ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการบรษิทัจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการบรษิทัซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้
ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วน
ปีต่อๆ ไปใหก้รรมการบรษิทัคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทั หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั มหาชน
จ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

(จ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานฯ และเลขานุการบรษิทั โดยการ
ลาออกนัน้ใหม้ผีลต่อเมือ่บุคคลดงักล่าวไดร้บัใบลาออก หรอืเวลาอื่นใดตามทีร่ะบุไวใ้นใบลาออก 

(4) การเกษยีณอายุของกรรมการบรษิทั ก าหนดให้กรรมการบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของ BC จะไม่สามารถ
เขา้รบัเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัทีม่วีาระการเป็นกรรมการบรษิทัเริม่ตน้ภายหลงัจากอายุครบ 75 ปีได ้
ในส่วนกรรมการบรษิัทที่เป็นลูกจ้างของ BC หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทตามการ
เกษยีณอายขุองลูกจา้ง  

อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ 

(2) ก าหนดรายละเอยีดและอนุมตัวิสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 
แผนธุรกจิ งบประมาณ ของกลุ่มบรษิทัตามทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารน าเสนอ รวมถงึก ากบัดแูลการบรหิารงานและผล
การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการหรอืบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั 

(3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าที่ของฝ่ายจดัการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณ  

(4) ด าเนินการให้กลุ่มบรษิัทมรีะบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุม
ภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

(5) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

(6) อนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณา
โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(7) อนุมตัแิละใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาโดยที่
ประชุมผูถ้อืหุน้) ของกลุ่มบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BC  

(9) ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

(10) ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และจดัใหม้กีารปรบั
ใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(11) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะกรรมการสรรหาฯ  และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นใด เพือ่ชว่ยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั  

(12) แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนิ น
ธุรกจิของ BC เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(13) พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีอง BC และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชตีามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(14) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

(15) จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของ BC ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

(16) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของ BC  

(17) จดัให้มกีารประเมนิผลตนเองประจ าปีในการปฏบิตังิาน เพื่อพจิารณาการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บรษิทัวา่เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ 

(18) พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของ BC อย่าง
เป็นธรรม 

(19) มอบหมายให้กรรมการบรษิัทคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบักลุ่มบรษิทัยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้   
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11.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

องคป์ระกอบ 

ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิอยา่งเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ 

ทัง้นี้ใหค้ณะกรรมการตวจสอบฯ เลอืกกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกีย่วกบัการ
นัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มจี านวนทัง้สิ้น 3 ท่าน (โปรดพจิารณารายละเอียด
เพิม่เตมิในสว่นที ่10.2 โครงสรา้งการจดัการ) 

คุณสมบตั ิ

(1) เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ส านักงาน  ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการบรษิัทที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้มอี านาจตัดสนิใจในการด าเนิน
กจิการของ BC บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของ BC 

(3) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิัทจด
ทะเบยีน 

(4) เป็นผูม้คีวามรูป้ระสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบฯ  และมกีรรมการ
ตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 คนเป็นผูม้คีวามรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอที่จะสามารถท า
หน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบฯ โดยวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบฯ ใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั โดยกรรมการอสิระ
จะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็ว่าบุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอสิระของ BC ต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของ BC ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบฯ ลาออกจากต าแหน่งก่อน
ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบฯ รายใหม่ที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งแทนทีก่รรมการตรวจสอบฯ ทีล่าออก 

(2)  กรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ 
ไดอ้กี 

(3) ในกรณีจ านวนกรรมการตรวจสอบฯ ต ่ากวา่ 3 คน ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มี
มตแิต่งตัง้กรรมการตรวจสอบฯ รายใหม ่เพือ่ใหม้จี านวนครบถว้นทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัทีม่จี านวน
กรรมการตรวจสอบฯ ไมค่รบถว้น 
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อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

(1) สอบทานให ้BC มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

(2) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของ  
BC เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิพรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

(3) สอบทานให้ BC มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธผิล  

(4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 
โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งของ BC เพื่อใหม้ัน่ใจว่า BC มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มี
กลไกรวมถงึขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะสามารถระบุถงึความเสีย่งหลกัและควบคุมความเสีย่งหลกันัน้ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

(6) พจิารณาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของ BC โดยเทยีบเคยีงกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของ
องคก์รในต่างประเทศ และท าความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(7) สอบทานการด าเนินงานของ BC เพื่อให้มัน่ใจว่า BC ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์กฎและระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของ BC  

(8) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้กฎและระเบยีบของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งธุรกจิของ  BC เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ BC และใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

(9) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของ BC ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานฯ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ BC  

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของ BC  

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎและระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ BC  

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบฯ แต่
ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

(ซ) รายการอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้ของ BC และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

(11) ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมอี านาจในการว่าจา้ง หรอื
น าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยในงานตรวจสอบ  

(12) หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของ  BC ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบฯ เหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ BC  

หากคณะกรรมการบรษิทัไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบฯ 
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(13) ใหค้วามเหน็ต่อฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการแต่งตัง้ เลกิจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

(14) สอบทาน และใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการและนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(15) สอบทาน และใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของ BC  

(16) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

11.2.3. คณะกรรมการสรรหาฯ 

องคป์ระกอบ 

ต้องประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอสิระ และสมาชกิ 1 คนต้อง
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงในช่วงเวลาใด ให้บุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่ร ักษาการในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นสมาชิก
คณะกรรมการสรรหาฯ แทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จนกว่าคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
คนใหม ่

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เลอืกกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) 1 คน ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลอืการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในสว่นที ่10.2 โครงสรา้งการจดัการ) 
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คุณสมบตั ิ

(1) เป็นบุคคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
และมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่ BC ได ้

(2) มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ BC หรอืเขา้เป็น

หุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ BC 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมมีติ
แต่งตัง้ 

การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรณีทีก่รรมการสรรหาฯ ลาออกก่อนครบวาระ 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งแทนที่ 

(2) กรรมการสรรหาฯ ซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ไดอ้กี 
(3) ในกรณีกรรมการสรรหาฯ ต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ เพื่อให้

มจี านวนครบถว้นทนัทหีรอือยา่งชา้ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัทีม่จี านวนกรรมการสรรหาฯ ไมค่รบถว้น 

อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ  

คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีส่อบทาน ประเมนิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การแต่งตัง้ผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทและกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสม ซึง่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  

(2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนักบั 
BC  

(3) กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั  
(4) การน าโปรแกรมการพฒันาความเชีย่วชาญของคณะกรรมการบรษิทัมาใชอ้ยา่งต่อเนื่อง 
(5) กลยุทธแ์ละแผนเกีย่วกบัการสบืทอดอ านาจบรหิารงานส าหรบัผูบ้รหิารของ BC  
(6) แผนการใหบ้ าเหน็จและรางวลัจูงใจในการท างานของพนักงานทีอ่าจเสนอโดยประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

รวมทัง้โบนสั หุน้ หรอืแผนการใหส้ทิธใินการซือ้หุน้พนกังาน 
(7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นรายปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์

ปัจจุบนั 
(8) ก าหนดเงนิเดอืน ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของ (1) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ (2) บุคคลทีด่ ารง

ต าแหน่งสงูสุด ใน (ก) แผนกการเงนิและการบญัช ี(ข) แผนกพฒันาธุรกจิ (ค) แผนกบรหิารสนิทรพัย ์และ (ง) แผนก
ทรพัยากรบุคคล  

(9) ประเมนิศกัยภาพของบุคคลที่จะเขา้สบืทอดต าแหน่ง และอนุมตัิกลยุทธ์และแผนเกี่ยวกบัการสบืทอด
อ านาจบรหิาร ส าหรบัผูบ้รหิารของ BC  

(10) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบรษิทั  
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11.3. คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 BC มผีูบ้รหิารมจี านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 
1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ ประธานฝ่ายปฎบิตักิาร 

3. นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร ประธานฝ่ายควบคุมการบญัชแีละการเงนิ 

4. นางสาวพรพมิล ชยัชนะขจร รองประธานอาวุโสฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
5. นางสาวสรุางค ์จริฐัตกิาลโชต ิ รองประธานอาวุโสฝ่ายพฒันาและก่อสรา้งโครงการ 

11.3.1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(1) ก ากบั ดูแล บรหิาร และปฏบิตังิานประจ าวนัตามปกตธิุรกจิของ BC ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ 
ทศิทาง กลยุทธ ์แผนธุรกจิ และงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

(2) จดัท าวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกจิ และ
งบประมาณของกลุ่มบรษิทั และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมตัติ่อไป และด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัอนุมตั ิรวมทัง้ตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(3) จดัการและก ากบัดแูลธุรกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามธุรกจิปกตขิอง BC 
(4) เจรจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิอง BC ภายในอ านาจ

และวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ 
(5) อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชือ่ใดๆ จากบุคคลหรอืสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจ าน า 

จ านอง หรอืเขา้เป็นผูค้ ้าประกนัของกลุ่มบรษิทั ภายในอ านาจและวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ 
(6) อนุมตัแิต่งตัง้ที่ปรกึษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ BC ภายในอ านาจและวงเงนิตามที่

ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ
(7) ว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในต าแหน่งที่ต ่ากว่าประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(8) มีอ านาจก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนัส และปรบัขึ้นเงินเดือนส าหรับ

ผูบ้รหิาร (นอกเหนือจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งสูงสุดใน (ก) แผนกการเงนิและบญัช ี(ข) แผนกพฒันาธุรกจิ (ค) แผนก
บรหิารจดัการทรพัยส์นิ และ (ง) แผนกทรพัยากรบุคคล และพนกังานในต าแหน่งทีต่ ่ากวา่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(9) ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายใน BC เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ BC เป็นไปตาม
นโยบายและเพือ่ผลประโยชน์ของ BC รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

(10) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็น
ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

(11) มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 

 ทัง้นี้ การมอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความราบผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่น
หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์อื่นใดกบักลุ่มบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้ 

11.3.2. เลขานุการบริษทั 

 อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

(1) จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ าปีของ BC หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร 
(3) ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่ วนได้เสยี

ตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารให้ประธานกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที ่BC ไดร้บัรายงานนัน้ 

(4) ใหค้ าแนะน าเบื้องตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของ BC ทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ตอ้งการทราบ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด และ
กฎหมายทีม่นียัส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(5) จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) บนัทกึรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ติดตามให้มกีาร
ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(7) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(8) ดแูลกจิการรมของคณะกรรมการบรษิทั และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืตามที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

11.4. อ านาจอนุมติั 

BC แบ่งอ านาจอนุมตัอิอกเป็น 4 เรือ่ง ดงัตารางต่อไปนี้ 

11.4.1. ตารางอนุมติัการด าเนินการทัว่ไป (Normal Operation) 
 

วงเงินอนุมติัต่อครัง้ RPT1/Non

-RPT2 

CFO/ VP+ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ
บริษทั 

ผู้ถือหุ้น 

1 คำ่จำ้งบรหิำรและอื่นๆ 
(Management Fee & Other 
Fee) 

RPT, Non-
RPT 

< 30,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 - 

2 คำ่เลีย้งรบัรอง (Hospitality / 
Business Entertainment)  

RPT, Non-
RPT 

< 30,000 < 1,000,000 ≥ 1,000,000 - 

3 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร3 
(Administrative Expenses) 

RPT, Non-
RPT 

< 100,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 - 

 
1 RPT คอื รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
2 Non-RPT คอื รำยกำรทีไ่มเ่กีย่วโยงกนั 
3 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร คอืค่ำใชจ้่ำยสว่นกลำงทีเ่กดิขึน้ที ่BC เชน่ คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำอุปกรณ์เครือ่ง

เขยีน และคำ่ซ่อมบ ำรุงเครือ่งใชส้ ำนกังำน 
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วงเงินอนุมติัต่อครัง้ RPT1/Non

-RPT2 

CFO/ VP+ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ
บริษทั 

ผู้ถือหุ้น 

4 คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำร
ก่อสรำ้ง (Construction 
Expenses) 

RPT, Non-
RPT 

< 200,000 < 50,000,000 ≥ 50,000,000 - 

5 กำรซือ้สนิทรพัยเ์พือ่กำรพฒันำ
โครงกำร (Asset Acquisition 
for Project Development) 

RPT, Non-
RPT 

- ไมเ่กนิ
งบประมำณ
ประจ ำปี 

อนุมตัสิ่วนทีเ่กนิ
จำกงบประมำณ
ประจ ำปี + อนุมตัิ
งบประมำณที่

ไดร้บักำรทบทวน
งบประมำณ 

- 

6 กำรจดักำรสนิทรพัยข์อง
โครงกำร (Disposition of 
Project Asset) 

Non-RPT - x < 15% of TA 15% ≤ x < 50% 

of TA4 

X ≥ 50% of 
TA 

    RPT < 100,000 < 1,000,000 ≥ 20,000,000 ≥ 20,000,000 
7 คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินกำร5 

Operation Expenses 
(property) 

RPT, Non-
RPT 

< 100,000 < 50,000,000 ≥ 50,000,000 - 

หมายเหตุ: งบประมาณในการด าเนินการทัว่ไปจะไดร้บัอนุมตัจิากอนุมตังิบประมาณรวมของปี โดยรายการนอกเหนื่อจากทีไ่ดอ้นุมตัจิะตอ้ง

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ส าหรบัรายการ RPT ถึงแม้ว่าจะได้รบัอนุมตัิรวมในงบประมาณประจ าปี ก็ต้องได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบอกีครัง้หนึ่ง 

นอกจากนี้ จากการที่บรษิทัได้รบัโอกาสทางธุรกจิในการซื้อที่ดนิทีม่ศีกัยภาพ แต่ไม่สามารถวางเงนิมดัจ าได้
ทนัทใีนหลายๆครัง้ เนื่องจากตอ้งน ามาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตักิ่อน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
จงึไดอ้นุมตัวิงเงนิแก่ CEO ในการเขา้ท าสญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัซื้อทีด่นิโดยมเีงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 1) ตอ้งเป็นทีด่นิ
ส าหรบัการท าโครงการในประเทศไทย 2) ใหว้งเงนิ CEO ในการอนุมตัจิดัซื้อทีด่นิไดไ้ม่เกนิปีละ 2 รายการ รายการละ
ไมเ่กนิ 400 ลา้นบาท 3) โครงการดงักล่าวตอ้งม ีInternal Rate of Return (IRR) อยา่งน้อย 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 TA (Total Asset) คอื มลูคำ่สนิทรพัยร์วม 
5 คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินกำร คอืค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ทีโ่ครงกำร เพือ่ส ำรองเพิม่เตมิในกรณีทีส่ญัญำในกำรจำ้งบรหิำรโรงแรมหรอื

อสงัหำรมิทรพัยไ์มค่รอบคลุมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ เชน่ สญัญำ Management Agreement ที ่โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 

ท ำกบั Oakwood Management Services (Thailand) Co., Ltd เพือ่น ำระบบกำรบรหิำรงำนและแบรนด ์Oakwood มำใชบ้รหิำรงำน 
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11.4.2. ตารางอนุมติัเก่ียวกบักิจกรรมการเช่าท่ีดิน (Rental Activities) 
 

วงเงินอนุมติัต่อครัง้ RPT/Non-
RPT 

CFO/ VP+ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ
บริษทั 

ผู้ถือหุ้น 

1 ระยะเวลาเช่าน้อยกวา่ 3 ปี Non-RPT < 1,000,000 < 50,000,000 ≥ 50,000,000 - 
  RPT < 100,000 < 1,000,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 
2 ระยะเวลาเช่า 3 ปี ขึน้ไป Non-RPT - ไมเ่กนิ

งบประมาณ
ประจ าปี 

อนุมตัสิ่วนทีเ่กนิ
จากงบประมาณ
ประจ าปี + อนุมตัิ
งบประมาณทีไ่ดร้บั

การทบทวน
งบประมาณ 

- 

  RPT < 100,000 < 1,000,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 

11.4.3. ตารางอนุมติัการลงทุนอ่ืนนอกเหน่ือจากการพฒันาโครงการ (Investment Activities) 
 

วงเงินอนุมติัต่อครัง้ RPT/Non-
RPT 

CFO/ VP+ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ
บริษทั 

ผู้ถือหุ้น 

1 X < 15% Non-RPT - - - - 
2 X < 15% และออกหุน้เพือ่ช าระ Non-RPT - รายงาน ตลท.6 - - 

3 15% ≤ X < 50% Non-RPT - รายงาน ตลท. อนุมตั ิ รายงาน 
4 50% ≤ X < 100% Non-RPT - รายงาน ตลท. อนุมตั ิ รายงานและ

แต่งตัง้ IFA7 

5 X ≥ 100% (การจดทะเบยีน
โดยออ้ม “Back door listing”) 

Non-RPT - รายงาน ตลท. อนุมตั ิ รายงานและ
แต่ตัง้ IFA 

และยืน่เอกสาร
ต่อ ตลท. 

6 รายการเกีย่วโยง RPT < 100,000 < 1,000,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 

11.4.4. ตารางอนุมติัการด าเนินการธรุกรรมทางการเงิน (Financial Activities) 
 

วงเงินอนุมติัต่อครัง้ RPT/Non-
RPT 

CFO/ VP+ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ
บริษทั 

ผู้ถือหุ้น 

1 สนบัสนุนเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัลกู
ทีม่อี ำนำจควบคุม 

Non-RPT - ยอดรวมจะตอ้งไม่
เกนิกวำ่ทีไ่ดร้บั

อนุมตัใิน
งบประมำณลงทุน 

อนุมตัยิอดทีเ่กนิ
กวำ่งบประมำณ 
รวมถงึอนุมตักิำร

ทบทวนงบประมำณ 

- 

2 จดัหำแหล่งเงนิทุน Non-RPT - ยอดรวมจะตอ้งไม่
เกนิกวำ่ทีไ่ดร้บั

อนุมตัใิน
งบประมำณลงทุน 

อนุมตัยิอดทีเ่กนิ
กวำ่งบประมำณ 
รวมถงึอนุมตักิำร

ทบทวนงบประมำณ 

- 

3 รำยกำรเกีย่วโยง RPT < 100,000 < 1,000,000 < 20,000,000 ≥ 20,000,000 
หมายเหตุ: BC จะไมส่นับสนุนเงนิทุนใหแ้ก่ RP นอกกลุ่ม BC รวมถงึพยายามหลกีเลีย่งการรบัเงนิลงทุนจาก RP นอกกลุ่มเช่นกนั 

 
6 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
7 Independent Financial Advisor หรอืทีป่รกึษำกำรเงนิอสิระ  
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11.5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสงู 

11.5.1. การสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อผูเ้ขา้รบัการเลอืกตัง้ เพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทตามนโยบายและหลกัการที่ก าหนด โดยจะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่ก รองบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมตามกฎบตัร ขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบั
การด าเนินธุรกจิของ BC และคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

11.5.2. การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูท้ าการสรรหา และเสนอชือ่บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของ BC ดงัต่อไปนี้ 

(1) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(2) บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งสงูสุดในแผนกการเงนิและการบญัช ี
(3) บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งสงูสุดในแผนกพฒันาธุรกจิ 
(4) บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งสงูสดุในแผนกบรหิารสนิทรพัย ์
(5) บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งสงูสุดในแผนกทรพัยากรบุคคล 

ตามนโยบายและหลกัการทีก่ าหนด โดยจะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามกฎ
บตัร ขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูที่
สรรหา และคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าเสนอชือ่บุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป  

11.6. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

BC มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิทีม่ ีความเกีย่วเนื่อง 
ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ  BC เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการ
ด าเนินงานของ BC  

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยนัน้ BC จะสง่ตวัแทนของ BC ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบัธุรกจิที่ BC เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว เพื่อให้ BC สามารถควบคุมดแูลกจิการ และ
การด าเนินงานของบรษิัทย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่ง BC จงึก าหนดให้ตวัแทนของ BC จะต้องบรหิารจดัการ
ธุรกจิของบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยนัน้ๆ นอกจากนี้ BC จะมอี านาจในการแต่งตัง้กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในบรษิัทย่อย (กรุณาดูสรุปสาระส าคญัของขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบรษิัทและนักลงทุนในส่วนที่ 2.2 
หวัขอ้ 5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ)  

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมนัน้ BC จะส่งตวัแทนของ BC ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบัธุรกจิที่ BC เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัร่วมดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อให ้BC สามารถ
ดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบรษิัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัร่วมนัน้ๆ (กรุณาดูสรุปสาระส าคญัของขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบรษิทั
และนกัลงทุนในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 
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 BC จะตดิตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ยงั 
ก าหนดให้กรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมซึ่งเป็นตวัแทนของ BC มหีน้าที่ดูแลให้บรษิทัย่อยใช้หลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์หรอืการท ารายการ
ส าคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่าวในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์อง BC รวมถงึก ากบัดูแลใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูและการ
บนัทกึบญัชใีห ้BC สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงนิไดท้นัก าหนดดว้ย 

11.7. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตันิโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั โดย BC ให้
ความส าคญัต่อการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของ BC และได้ปฏิบตัิตามนโยบายซึ่งห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร 
พนักงาน และลูกจา้งของ BC น าความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายในของ BC ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย
หรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 
รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง BC โดยใชข้อ้มลูภายใน นอกจากนี้  BC ไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใช้
ขอ้มลูภายใน ดงันี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของ BC เกี่ยวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของ BC รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะจดัท า และเปิดเผย
รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์อง BC ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่ง
ส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่ BC ในวนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึง่มผีลหรอือาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง BC ในชว่ง 30 
วนัก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากที่ขอ้มูล
ดงักล่าวของ BC ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่น
ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หากมกีารกระท าอนัฝ่าฝืนระเบยีบ
ปฏบิตัดิงักล่าวขา้งต้น  BC จะถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของ BC โดยจะพจิารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพ
การเป็นพนกังาน 
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11.8. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ในปี 2561 - 2562 BC ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีห้แก่ บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากดั ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายการ (หน่วย: บาท) 2561 2562 

คา่สอบบญัชปีระจ าปี 12,264,000 12,890,000(1) 
คา่บรกิารอื่น (non-audit fee) 400,000(2) -(3) 
รวม 12,664,000 12,890,000 

หมำยเหตุ: 

(1) ในกรณีที ่BC มกีำรเปิดบรษิทัเพิม่ระหวำ่งปี จะมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำกนี้ 

(2) คำ่บรกิำรในกำรออกเอกสำรยนืยนัตวัเลขก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (EBIT) เฉพำะสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั

ใหญ่ เพือ่เป็นเอกสำรใชส้ ำหรบัประกอบกำรพจิำรณำกำรจดทะเบยีนเขำ้ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(3) จะมคีำ่บรกิำรในกำรออกเอกสำรยนืยนัตวัเลขก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (EBIT) เฉพำะส่วนทีเ่ป็นของ

บรษิทัใหญ่ส ำหรบัปี 2562 เพิม่เตมิ ประมำณฉบบัละ 200,000 บำท 

นอกจากนี้ BC ยงัมกีารจา้งบรษิทัผูต้รวจสอบบญัชนีอกเหนื่อจาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  

ดงันี้ 

1. Nexia Baker & Arenson ส าหรบับรษิทัทีอ่ยู่ต่างประเทศ 

2. S C Mohan Pac ส าหรบับรษิทัทีอ่ยูต่่างประเทศ 

3. บรษิทั ซเีอซ ีออดทิ จ ากดั ส าหรบับางบรษิทัในประเทศทีอ่ยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชตี่อไป 

4. บรษิทั ส านกังาน พนัธมติร จ ากดั ส าหรบับางบรษิทัในประเทศทีอ่ยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชตี่อไป 

โดยมรีายละเอยีดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีดงันี้ 

รายการ (หน่วย: บาท) 2561 2562 

Nexia Baker & Arenson 166,311 166,802 
S C Mohan Pac - 82,113 
บรษิทั ซเีอซ ีออดทิ จ ากดั 160,000 60,000 
บรษิทั ส านกังาน พนัธมติร จ ากดั - 175,000* 
รวม 326,311 483,915 

หมำยเหตุ: รวมคำ่บรกิำรในกำรช ำระบญัชบีรษิทัในเครอืของ BC จ ำนวน 5 บรษิทัดว้ย 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชทีุกบรษิทัของกลุ่มบรษิทัฯ  

รายการ (หน่วย: บาท) 2561 2562 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 12,664,000 12,890,000 
Nexia Baker & Arenson 166,311 166,802 
S C Mohan Pac - 82,113 
บรษิทั ซเีอซ ีออดทิ จ ากดั 160,000 60,000 
บรษิทั ส านกังาน พนัธมติร จ ากดั - 175,000 
รวม 12,990,311 13,373,915 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                            ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2.3.11 หน้ำ 19 
 

11.9. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 

 BC มกีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง เพื่อสรา้งความต่อเนื่องในการบรหิารงานส าหรบักลุ่มผูบ้รหิารในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่และต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดของ (ก) แผนกการเงนิและการบญัช ี(ข) แผนพฒันาธุรกจิ (ค) แผนก
บรหิารสนิทรพัย ์และ (ง) แผนกทรพัยากรบุคคล ซึง่ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะเป็นแกนหลกัในการพจิารณาผูท้ีม่ศีกัยภาพ
ทีเ่หมาะสม ร่วมกบัการพจิารณาจากผูท้ีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่และผูบ้รหิารสงูสุดในแต่ละแผนกดงักล่าว เพื่อ
วางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ร ับสืบทอดต าแหน่งให้มีความสามารถ ประสบการณ์ที่จ าเป็น รวมถึงสมรรถนะ 
(Competency) ทีเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งทีส่ าคญัต่อไป 

 การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง BC เพื่อใหส้อดคล้องต่อ “หลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)” 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตักิารแกไ้ขนโยบายดงักล่าวเพือ่สนับสนุนการด าเนินธุรกจิของ BC ใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสุด โดยในส่วนของรายงานความยัง่ยนืนัน้ให้ BC พจิารณาจดัท าเมื่อมคีวามพรอ้มต่อไป นอกจากนี้ BC จะจดัใหม้ี
การทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นประจ าทุกปีต่อไป 

 การประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Self-Assessment)  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัท ได้
ประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Self-Assessment) ซึง่คณะกรรมการมี
ความเหน็ว่า BC ไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีดเ้ป็นอย่างด ีมเีพยีงในเรื่องการจดัเตรยีมเวบ็ไซต์
ของ BC ที่ใช้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวกบั BC ต่อบุคคลภายนอกรวมถงึนักลงทุนในอนาคตที่ยงัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

การปฏบิตัติามหลกัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Bribery and Corruption Assessment) 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัท ได้
ประเมนิ การปฏบิตัติามหลกัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ (Bribery and Corruption Assessment) ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่า BC ได้มกีารปฏิบตัิตามหลกัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่แล้ว ยกเว้นในเรื่องของการสร้างความตระหนักถึง
ภาพลกัษณ์ของ BC ในดา้นนี้ต่อบุคคลภายนอก ซึ่ง BC จะสามารถแก้ไขจุดนี้ไดก้ต็่อเมื่อไดม้กีารจดัท าเวบ็ไซต์ของ 
BC แลว้เสรจ็ 
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12.1. นโยบายภาพรวม 

BC ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยัง่ยนืภำยใต้นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมดแูลเอำใจใส่ต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณ ทัง้นี้  BC มี
นโยบำยเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในดำ้นต่ำงๆ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้
ที ่5/2559 เมือ่วนัที ่24 พฤษภำคม 2559 ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

BC มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ที่จะแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ตำมหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบกำรคำ้ กฎหมำย และหลกักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสมอ
ภำคกนั รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ กต็ำมทีข่ดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม เชน่ กำรแสวงหำขอ้มูล
ทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ กำรเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติทำงกำรคำ้ เป็น
ตน้ นอกจำกนี้ BC ยงัไดเ้คำรพต่อสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ื่น โดย BC มนีโยบำยใหบุ้คลำกร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ อำทิ กำรใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถู์กตอ้งตำมกฎหมำย เป็นตน้ อกีทัง้  BC มโีครงกำรรณรงคก์ำรส่งเสรมิและปลูก
จติใตส้ ำนึกใหแ้ก่บุคลำกรของ BC ในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบต่อสงคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

BC มกีำรบรหิำรกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และ
ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบนกบั
เจ้ำหน้ำที่ของภำครฐัหรอืภำคเอกชน และตระหนักถงึผลกระทบจำกกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ โดย BC ได้
ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกีำรแบ่งหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบั
บญัชำในแต่ละหน่วยงำนใหม้คีวำมชดัเจน เพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรสอบทำน
ระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ BC ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนกังำนของ BC ดงันี้ 

1. ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ด ำเนินกำรหรอืยอมรบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก
รูปแบบทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีำรสอบ
ทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน มหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนกำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่
เกี่ยวขอ้งกบั BC โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วำมร่วมมอืในกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ 

3. BC จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนที่แจง้เรื่องกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้บุคคลที่
ใหค้วำมรว่มมอืในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปัชัน่ และมหีน้ำทีใ่นกำรใหก้ำรส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
เพื่อสื่อสำรไปยงัพนักงำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำย
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และมำตรกำรต่ำงๆ เพือ่ใหเ้หมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5. ผูท้ีก่ระท ำกำรทุจรติคอร์รปัชัน่จะต้องไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิัยตำมระเบยีบที ่ก ำหนดไว ้
และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 

6. BC จดัใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของ  BC 
ให้มคีวำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และส่งเสรมิด้ำน
คุณธรรม ควำมซื่อสตัยค์วำมรบัผดิชอบ และภำระหน้ำทีข่องตน 

7. BC สนับสนุนใหคู้่สญัญำ คู่คำ้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั  BC รำยงำนกำร
ละเมดินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของ BC  

8. BC มนีโยบำยในกำรสรรหำหรอืกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของพนักงำนของ BC อย่ำงเป็นธรรมและ
เพยีงพอ เพื่อป้องกนักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ภำยในองค์กร และเป็นกำรสร้ำงหลกัประกนัให้แก่
พนกังำนของ BC  

9. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มคีวำมเสี่ยงสูงกบักำรเกิดกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ใน
เรื่องดังต่อไปนี้  ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนของ  BC ต้องปฏิบัติด้วยควำม
ระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. กำรให้ มอบหรอืรบัของก ำนัล และกำรเลี้ยงรบัรองจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย เป็นตำมธรรมเนียมทำงกำรคำ้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูคำ่ทีเ่หมำะสม 

9.2. กำรให้หรอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำกำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็น
กำรอ ำพรำงกำรตดิสนิบน 

9.3. ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ กับ
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย 
นอกจำกนี้ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ BC จะต้องไม่ให้หรอืรบัสนิบนในทุก
ขัน้ตอนของกำรด ำเนินกจิกำร 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

BC มนีโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัติ่อผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่ำ
จะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำม
เสมอภำคและเสรภีำพที่เท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่ำจะเป็นในเรื่อง
ของเชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม 
รวมถงึจดัใหม้กีำรดแูลไมใ่หธุ้รกจิของ BC เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ กำรใช้
แรงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นตน้ นอกจำกนี้ BC ไดส้่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดด้ำนสทิธมินุษยชน โดยจดัให้มกีำรมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำร
รอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของ  BC และ
ด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร 
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ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ BC ไดด้ ำเนินกำรสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้น
สทิธมินุษยชนและปลูกจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของ BC ปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

BC ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนืของ BC ในอนำคต ทัง้นี้ BC ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคำรพสทิธขิองพนักงำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

2. จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกำรพจิำรณำผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม 

3. ส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัให้มกีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลำกรเขำ้
ร่วมสมัมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมี
แก่บุคลำกร 

4. จดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นตน้ 
และนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึ
กำรใหเ้งนิชว่ยเหลอืประเภทต่ำงๆ แก่พนกังำน เชน่ เงนิชว่ยฌำปนกจิ เป็นตน้  

5. จดัให้มบีรกิำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของ  BC โดยพจิำรณำจำกปัจจยั
ควำมเสีย่งตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6. ด ำเนินกำรใหพ้นักงำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดั
ใหม้มีำตรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั 
รวมถงึจดักำรฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนักงำนมสีุขอนำมยัที่ด ีและดูแลสถำนที่ท ำงำนให้ถูก
สุขลกัษณะ มคีวำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรม
หรอืกำรกระท ำทีไ่มถู่กตอ้งใน BC รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนักงำนทีร่ำยงำนเรือ่งดงักล่ำว 

5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

BC มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำสนิคำ้และบรกิำรของ BC เพื่อควำมพงึพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้และยดึ
มัน่ในกำรปฏบิตัติ่อลูกคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบและควำมซื่อสตัย ์ดงันี้ 

1. BC ค ำนึงถงึคุณภำพและมำตรฐำนของสนิคำ้และบรกิำรเป็นล ำดบัแรก โดย BC ตระหนักถงึกำร
ใชว้สัดุทีม่คีุณภำพดแีละทีม่กีำรผลติทีไ่ดม้ำตรฐำนเพื่อทีลู่กคำ้จะไดม้คีวำมพงึพอใจในสนิคำ้ทีม่ ี
คุณภำพดแีละกำรบรกิำรมำกทีสุ่ด 

2. BC มโีครงกำรทีจ่ะพฒันำสนิคำ้ใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ลูกค้ำและเพื่อให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในควำมหลำกหลำยของสินค้ำที่มีคุณภำพดีและได้
มำตรฐำนและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อกีดว้ย 
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3. BC ยดึมัน่ในกำรตลำดทีเ่ป็นธรรมโดยมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรใหลู้กคำ้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั
สนิค้ำและบรกิำรของ BC ที่ถูกต้องไม่บดิเบอืนคลุมเครอืหรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อให้ลูกค้ำมี
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ 

4. BC ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพ
และมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสำกล
และตำมที่กฎหมำยก ำหนดรวมถึงออกแบบสร้ำงสรรค์และพฒันำสนิค้ำและบรกิำรอยู่เสมอ
เพือ่ใหลู้กคำ้มคีวำมมัน่ใจในคุณภำพมำตรฐำนและควำมปลอดภยัของสนิคำ้และบรกิำรของ BC  

5. BC จดัใหม้รีะบบลูกคำ้สมัพนัธ์เพื่อใชใ้นกำรสื่อสำรตดิต่อกบัลูกคำ้รวมถงึกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน
เกี่ยวกบัคุณภำพของสนิค้ำและบรกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ  BC เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

6. BC จะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบัและจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

7. BC จดัใหม้กีจิกรรมต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้ และระหว่ำงลูกคำ้กบั  BC 
ยัง่ยนื 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

BC ให้ควำมส ำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยก่อนที่ BC จะ
ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำร อำคำรและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ BC จะตอ้งมกีำรจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนด 
นอกจำกนี้ BC มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มอยำ่งเครง่ครดั  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

BC ตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและพฒันำ
สงัคมโดยมนีโยบำยทีจ่ะใหก้ำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรศกึษำแก่เยำวชน โดยกำรบรจิำคแบบเรยีน สื่อและ
อุปกรณ์เสรมิทกัษะ เพือ่กำรเรยีนรูต้่ำงๆ รวมถงึกำรสนับสนุนทุนกำรศกึษำ นอกจำกนี้ BC ยงัมนีโยบำย
ที่จะให้ควำมสนับสนุนต่อสงัคมรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เงินสนับสนุนโครงกำรเพื่อผู้ด้อยโอกำส 
รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของ BC ดว้ยควำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้ BC ยงัไดส้่งเสรมิใหพ้นักงำนมจีติส ำนึก
และควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย 
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12.2. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

เพื่อรกัษำมำตรฐำนและพฒันำกำรก ำกบัดูแลกจิกำร รวมถงึกำรส่งเสรมิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำร
ป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ของ BC และสร้ำงเป็นวฒันธรรมขององค์กร โดยใช้กำรสื่อควำม
เกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ไปยงักรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน BC มแีผนงำนกำร
ด ำเนินกิจกรรมส่งเสรมิกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมกีำรด ำเนินงำนและปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

ทัง้นี้ BC จะจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ประจ ำปี รวมถงึจดัท ำควำมเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษทัภบิำลเพื่อสอบทำนและให้ควำมเห็นก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ 

12.3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

BC ท ำกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 

12.3.1. กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็ก าพร้า ณ สมาคมสงเคราะห์
เดก็ก าพร้าแห่งประเทศไทย 

 

BC น ำโดยนำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของ BC ไดจ้ดัท ำโครงกำรเพือ่สงัคมครัง้ที ่1/2559 เมือ่
วนัที่10 พ.ค. 2559 โดยมกีำรบรจิำคอุปกรณ์กำรศกึษำและใหก้ำรสนับสนุนอำหำรกลำงวนัแก่เดก็ก ำพรำ้ ณ สมำคม
สงเครำะหเ์ดก็ก ำพรำ้แหง่ประเทศไทย 
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12.3.2. กิจกรรมบริจาคให้กบัโครงการศนูยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

 

เมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2560 บรษิทั บูทคิ ภูเกต็ โฟร ์จ ำกดั ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในกำรบรจิำคเป็นจ ำนวน 50,000 บำท ณ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้กับโครงกำรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันรำชกญัญำ สริวิฒันำพรรณวดี ทีม่กีำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำร
ช่วยเหลอืดูแลสมำชกิและพฒันำสมำชกิใหม้คีุณภำพและมคีวำมสุข กำรด ำเนินงำนภำยใตแ้นวคดิ “ปรบัทุกข ์สรำ้งสุข 
แกปั้ญหำ พฒันำ EQ” ทัง้จำกกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม อำศยักระบวนกำรกลุ่มใหเ้กดิควำม
สนุก พรอ้มกบักำรพฒันำทกัษะต่ำงๆ อำท ิกำรควบคุมอำรมณ์ และควำมตอ้งกำรของตนเอง รูจ้กัเหน็ใจผูอ้ื่น มคีวำม
รบัผดิชอบต่อสว่นรวม เพือ่เสรมิสรำ้งภูมคิุม้กนัทำงจติ และป้องกนัแกไ้ขปัญหำพฤตกิรรมวยัรุน่เชงิรุกในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อ
กำรเกดิปัญหำวยัรุน่ไดง้ำ่ย 

12.3.3. กิจกรรมบริจาคให้กบัโครงการพฒันาฟ้ืนฟศูกัยภาพคนพิการ 

 

เมือ่วนัที ่24 มถิุนำยน 2560 BC ไดบ้รจิำคเงนิเป็นจ ำนวน 40,000 บำท ส ำหรบัโครงกำรพฒันำฟ้ืนฟูศกัยภำพคนพกิำร 
สมำคมคนพกิำรกรุงเทพมหำนคร ในกำรจดัแข่งขนักีฬำกอล์ฟกำรกุศล ณ สมำคมสโมสรกอล์ฟดุสติ ในพระบรม
รำชปูถมัภ ์จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

12.3.4. การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ท่ีได้ด าเนินการแล้ว 

BC มนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้น
นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งไดส้รุปในหวัขอ้ 12.1 ขอ้ 2 และไดผ้่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว 
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และมกีำรสื่อสำร ฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนักงำนของ BC ใหม้คีวำมเขำ้ใจใน
กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่โดยฝ่ำยบุคคล ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย BC มแีผนแสดง
เจตนำเขำ้ร่วมกบัโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  (Collective Anti-Corruption: 
CAC) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนควำมครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่และให้ควำม
เห็นชอบ คณะกรรมกำรบริษัทจะประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปัชัน่และติดตำม
ประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
ครัง้ที ่3/2561 เมือ่ 15 ม.ิย. 2561 ไดม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยผลกำรประเมนิคอื BC ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำย
อยำ่งเพยีงพอและมคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ 

12.3.5. กิจกรรมมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ห้แก่นักเรียนโรงเรียนอินทนนทวิ์ทยา จ.เชียงใหม่ 

 

เมื่อวนัที ่22 ธนัวำคม 2561 ผูบ้รหิำร BC ไดเ้ดนิทำงไปมอบเครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะจ ำนวน 10 เครื่องใหแ้ก่นักเรยีน
โรงเรยีนอนิทนนท์วทิยำ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ห่ำงจำก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ไปประมำณ 111.2 กโิลเมตร 
โรงเรยีนอนิทนนท์วทิยำมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนวชิำโปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐำนและไดร้บัควำมสนใจเป็นอย่ำง
มำกจำกนักเรยีน นอกจำกนี้ ยงัมนีักเรยีนหลำยคนที่มคีวำมถนัดด้ำนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และอยำกเขำ้ร่วมกำร
แขง่ขนัคอมพวิเตอร ์แต่ทัง้นี้ ทีโ่รงเรยีนมเีครื่องคอมพวิเตอรใ์หน้ักเรยีนไดใ้ชง้ำนและฝึกฝนเพยีง 11 เครื่องเท่ำนัน้ ซึง่
ไมเ่พยีงพอส ำหรบักำรใชง้ำนและฝึกฝนไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ ทำงผูบ้รหิำร BC ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
ในกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึ่งปัจจุบนัมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกและตอ้งใชง้ำนในทุกสำขำอำชพี ผูบ้รหิำรของ 
BC จงึจดักจิกรรมมอบเครื่องคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่โรงเรยีนและมคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุน
ใหน้ักเรยีนไทยไดพ้ฒันำควำมรูเ้พื่อประโยชน์ต่อกำรศกึษำของนักเรยีนอนัจะต่อยอดไปสู่กำรพฒันำทกัษะดำ้นอำชพี
ของนกัเรยีนในอนำคต  
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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

13.1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของ BC 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่

ครอบคลุมทัง้ในด้านการเงิน การบริหาร การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และมุ่งเน้นให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสีย่งมคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ BC มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล

มากทีส่ดุ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2562 ไดม้กีารประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ซึง่ประกอบไปดว้ยระบบควบคุมภายในในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 สว่น ไดแ้ก่ องคก์รและสภาวะแวดลอ้ม 

การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการ

ตดิตาม และมคีวามเหน็วา่ระบบควบคุมภายในของ BC มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  

BC ไดว้่าจา้งบรษิทั ยูนิค แอดไวเซอร์ จํากดั (Unique) เพื่อทําหน้าทีส่อบทานและประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏบิตังิานต่างๆ จนถงึสิน้ไตรมาสที ่4 ปี 2562 ทัง้นี้ ปัจจุบนั Unique เป็นผู้

ตรวจสอบภายในทีท่าง BC ไดว้่าจา้งในการตรวจสอบภายในมาโดยตลอดตัง้แต่ปี 2560 - 2561 รวมถงึการตดิตามผล

การปรบัปรุงและแกไ้ขประเดน็ต่างๆ ใน ปี 2562 โดยปี 2562 BC ไดด้ําเนินการจดัจา้งพนักงานตรวจสอบภายในเพิม่

อกี 1 ตาํแหน่ง รวมทัง้หมด 3 ตาํแหน่ง เพือ่เสรมิศกัยภาพระบบควบคุมภายในใหแ้ก่ BC 

BC ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทัภบิาล (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ทาํการสอบทาน ประเมนิระบบการควบคุมภายในและนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อกําหนดแนวทางการกํากบัดูแลกจิการ ตลอดจนการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ใหม้คีวาม

เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิ มปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงาน การใชท้รพัยากร การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ 

การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด การควบคุมความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ และจดัให้มรีายงานทางการเงนิที่มคีวาม

ถูกตอ้งเชือ่ถอืได ้ตลอดจนการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของ BC 

13.2. รายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลไดจ้ดัทําแบบประเมนิความเพยีงพอ

ของระบบควบคุมภายในของ BC โดยมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในของ BC มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบั

ขนาดของธุรกจิของ BC ในสถานการณ์ปัจจุบนั และแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในนี้ไดส้ะทอ้น

จากสถานะปัจจุบนัของ BC แลว้ 
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13.3. ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

ประเดน็ ความเหน็ของผูบ้ริหาร 

ระบบบญัชี 

ข้อสงัเกต 

ขาดหลกัฐานการตรวจสอบรายไดโ้ดย Front Office 

ผลกระทบ 

ไมส่ามารถพบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดท้นัเวลา 

ข้อเสนอแนะ 

รายงานรายไดร้ายวนัควรไดร้บัการตรวจสอบและลงนาม

โดยผูม้อีํานาจ เพื่อมัน่ใจว่ารายการรายไดเ้หล่านี้ไดบ้นัทกึ

อยา่งถูกตอ้ง 

รายงานข้อมูลรายได้จาก Front Office ต้องได้รบัการ

ตรวจสอบความครบถ้วนและอนุมตัจิากผูม้อีํานาจก่อน

นําไปใช้บันทึกบัญชีทุกครัง้ ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการ

ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแลว้ตัง้แต่เดอืน มนีาคม 2560 

การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ 

ข้อสงัเกต 

จากการตดิตามผลการตรวจสอบในปี 2559 พนักงานบาง

รายสามารถปรบัอตัราคา่หอ้งพกัได ้ซึง่เกนิกวา่อาํนาจทีม่ ี

ผลกระทบ 

อาจทาํใหข้อ้มลูถูกแกไ้ขโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ข้อเสนอแนะ 

จํากดัอํานาจของพนักงานที่ไม่มีสิทธิโดยทนัที และควร

ตรวจสอบอาํนาจอยา่งสมํ่าเสมอ 

ไดด้าํเนินการยกเลกิสทิธขิองผูท้ีไ่มม่อีาํนาจออกแลว้ 

ไม่มีขัน้ตอนการมอบอาํนาจการเปล่ียน Password 

ข้อสงัเกต 

จากการติดตามผลการตรวจสอบในปี 2559 ยังไม่มี

ข ัน้ตอนในการมอบอํานาจการเปลี่ยน Password เฉพาะ

ของผู้จดัการทัว่ไปในการใช้งานระบบ Opera อย่างเป็น

ทางการ ซึง่จะตอ้งมกีารเปลีย่นทุกๆครัง้หลงัใชง้าน 

ผลกระทบ 

อาจส่งผลใหก้ารเปลี่ยน Password ถูกแก้ไขโดยไม่ไดร้บั

อนุญาต 

ข้อเสนอแนะ 

ควรแต่งตัง้พนักงานเพื่อดูแลรกัษา Password ให้มีการ

เปลีย่นและเกบ็ในซองจดหมายทุกครัง้ 

ปรบัปรุงตามเสนอแลว้ 
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ไม่มีการจดัทาํเอกสารการตรวจรบังานจากผูใ้ช้งาน 

ข้อสงัเกต 

บรษิทัมกีารจดัทําการทบทวนอํานาจในการใช้งานระบบ

ของพนักงานเป็นครัง้คราว แต่ยังไม่ได้จัดทําเอกสาร

บนัทกึการตรวจรบังานจากผูใ้ชง้าน 

ผลกระทบ 

เจา้หน้าที ่IT อาจไม่ทราบว่าระบบสามารถทํางานไดต้าม

อํานาจของพนักงานนัน้ๆ หากขาดการยนืยนัการตรวจรบั

งานในรปูแบบเอกสาร 

ข้อเสนอแนะ 

จดัทําแบบฟอร์มลงนามเพื่อยืนยนัความสามารถเข้าใช้

งานระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึการจดัทาํรายงาน

อาํนาจอนุมตัสิ่งใหแ้ต่ละแผนกเพือ่ตรวจสอบอํานาจการใช้

งานระบบของพนกังานดว้ย 

ได้ปฏิบตัิตามที่เสนอโดยส่ง Email ให้แก่ผู้จดัการราย

ไตรมาส 
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13.4. ข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบภายใน 

BC ไดว้่าจา้ง Unique เพื่อทําหน้าทีส่อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของ BC 

และโครงการต่างๆ ทัง้ที่เปิดดําเนินงานแล้วและอยู่ระหว่างการพฒันา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้  

# โครงการ ดาํเนินงานโดย

บริษทั 

สดัส่วนการถือหุ้น

ของ BC 

การดาํเนินงาน 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 BSA 100.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 (“CTD8”) BB 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 (“CTD11”) BR 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 (“CTD16”) BL 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

5. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 (“CTD23”) BA 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

6. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง BPKN1 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

7. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ BPTS3 35.1% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

8. โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน 1 BCMN1 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

9. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ BPKN2 26.0% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

10. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา BMT2 49.8% เปิดดาํเนินงานแลว้ 

ทัง้นี้ Unique ไดส้อบทานระบบงานต่างๆ ทีค่รอบคลุมกระบวนการทางธุรกจิที่สําคญั แยกตามประเภทธุรกจิ

ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยตามตารางขา้งตน้ ดงันี้ 

1. ระบบงานสําหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งเป็นธุรกจิของ BC โดยระบบงานดงักล่าวประกอบด้วย           

(1) รายได ้การรบัรูร้ายได ้และการรบัเงนิ (2) การจดัหาทีด่นิ (3) การพฒันาโครงการ (การจดัหาทีด่นิและ

พัฒนาโครงการได้รวมสอบทานรายการสําหรับการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างของโครงการ

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิลพ์ระโขนง โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ ซึง่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในระหว่าง

ปี 2560 และโรงแรมเชยีงใหม ่นมิมาน 1 ซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันาดว้ย) (4) การจดัซือ้จดัจา้ง คา่ใชจ้่ายและ

การจ่ายเงนิ (5) การควบคุมเงนิสด และการบรหิารการเงนิ (6) การบรหิารทรพัยส์นิถาวร (7) การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล (8) การควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (9) การปิดบญัชแีละจดัทํา

รายงานทางการเงนิ รวมถงึสอบทานการควบคุมในระดบัองค์กรสําหรบัการกํากบัดูแลกจิการในภาพรวม 

(องคป์ระกอบอื่นของระบบควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO) 

2. ระบบงานสําหรบัธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ สําหรบัโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24 

โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต และกลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์ทัง้สี่แห่ง โดยระบบงานดงักล่าว

ประกอบดว้ย (1) รายได ้การรบัรูร้ายได ้และการรบัเงนิ (2) จดัซื้อจดัจา้ง การจ่ายเงนิ และบรหิารสนิคา้

คงเหลอื (3) การควบคุมเงนิสด และการบรหิารการเงนิ (4) การบรหิารทรพัย์สนิถาวร (5) การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล (6) การควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (7) การปิดบญัชแีละจดัทํารายงาน

ทางการเงนิ (8) การจดัการสํานักงานส่วนหน้า (9) การจดัการสํานักงานส่วนหลงั (ส่วนบญัชกีารเงนิและ

ธุรการ) และ (10) การจดัการระบบการขายหน้ารา้น   
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3. ระบบงานสําหรบัธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นธุรกิจของศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮิลล์ พระโขนง โดยระบบงาน

ดงักล่าวประกอบดว้ย (1) รายได ้การรบัรูร้ายได ้และการรบัเงนิ (2) การจดัซื้อจดัจา้ง ค่าใชจ้่ายและการ

จ่ายเงนิ (3) การควบคุมเงนิสด และการบรหิารการเงนิ (4) การบรหิารทรพัย์สนิถาวร (5) การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล (6) การควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (7) การปิดบญัชแีละจดัทํา

รายงานทางการเงนิ 

Unique ไดเ้ริม่เขา้ปฏบิตักิารตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้หมด ดงันี้ 

ครัง้ท่ี เวลาท่ีเข้าตรวจสอบ การดาํเนินงาน 

1 มกราคม - มนีาคม 2561 ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

2 1 มถุินายน 2561 รายงานผลการตดิตามการพฒันาความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ 

3 28 กนัยายน 2561 รายงานผลการตดิตามการพฒันาความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ 

4 มกราคม - มนีาคม 2562 รายงานผลการตดิตามการพฒันาความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของ BC(1) โรงแรม ซทิาดนีส ์

สขุมุวทิ 8 และ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 

5 เมษายน - พฤษภาคม 2562 รายงานผลการตดิตามการพฒันาความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของ BC(2) โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สขุมุวทิ 24 ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระ

โขนง และซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ 

หมายเหตุ: 

1) เขา้ตรวจเฉพาะการรบัรูร้ายได ้การซือ้ทีด่นิ และการพฒันาและการควบคุมการก่อสรา้ง 

2) เขา้ตรวจเฉพาะการจดัซือ้จดัจา้ง วงจรเงนิสด และการจดัการสนิทรพัย ์โดยวงจรอื่นๆ จะทยอยเขา้ตรวจทัง้ปี 2562 จนครบ 

ทัง้นี้ Unique จะทยอยเขา้ตรวจโครงการต่างๆ ตามแผนการทีไ่ดว้างไวต้ลอดทัง้ปี 2562 จนครบทุกโครงการ 

โดยผลการเขา้ตรวจสอบที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ ได้นําผลการตรวจสอบดงักล่าวมา ปรบัปรุง และพฒันาระบบการ

ควบคุมภายใน โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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13.4.1. บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การบริการความเส่ียงและการกาํกบัดแูลกิจการในภาพรวม (ดาํเนินการแก้ไขแล้ว) 

1. การเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญับนเวบ็ไซตข์อง BC ไมค่รบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- BC ยงัไมไ่ดนํ้าเสนอขอ้มลูทีส่าํคญับางส่วน เพื่อรองรบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยโ์ดยครบถว้น ทนัเหตุการณ์ นอกจากนี้ ปัจจุบนัเวบ็ไซตแ์สดงผลเฉพาะภาษาองักฤษ

เท่านัน้ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีฉบบัลงวนัที ่24 พฤษภาคม 

2559 

ผลกระทบ 

- บรษิทัอาจเสยีโอกาสกรณีไมไ่ดใ้ชเ้วบ็ไซตเ์พือ่สือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีฝ่ายต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะ 

- บรษิทัควรมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร

กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

BC ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง  Website เ พื่ อ

นําเสนอขอ้มลูใหค้รบถว้นและเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของ ตลท. แลว้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- บรษิทัไดจ้ดัหาทีป่รกึษาดา้นนัก

ลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เพือ่ให้

คาํปรกึษาในการทาํเวบ็ไซตใ์ห้

เป็นไปตามแนวทางทีห่น่วยงาน

กาํกบัดแูลกาํหนด 
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13.4.2. บริษทั บทิูค เซอรวิ์สท ์อพารท์เม้นทส์ จาํกดั (โรงแรม โอค๊วู้ด เรสซิเดนซ ์สขุมุวิท 24) 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การควบคมุทัว่ไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การสอบทานความเหมาะสมของสทิธกิารเขา้ถงึระบบ Comanche 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (Financial Controller: FC) ไมไ่ดท้าํการสอบทานสทิธิ ์User ส่วน

ของ Back Office และยงัไมก่าํหนดสทิธมิาตรฐานของ User ในระบบ ตามแต่ละตาํแหน่ง โดย FC 

เป็นผูพ้จิารณาและกาํหนดสทิธิ ์

ผลกระทบ 

- ผูไ้ม่มหีน้าทีร่บัผดิชอบอาจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีส่าํคญัในระบบได ้เนื่องจากยงัไม่ไดก้ําหนดสทิธิ

มาตรฐานของ User  

ข้อเสนอแนะ 

- โรงแรมควรกาํหนดสทิธมิาตรฐานตามแต่ละตําแหน่งในระบบ Comanche 

- จดัทาํสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูและใหผู้ม้อีาํนาจลงนาม 

- กาํหนดใหม้กีารสอบทานความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนัของสทิธทุิกปี พรอ้มทัง้ใหผู้ม้อีาํนาจลง

นาม 

บรษิทัไดก้าํหนดสทิธติามมาตรฐาน

ในระบบ Comanche เป็นลายลกัษณ์

อกัษรแลว้ 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- ไดก้าํหนดสทิธมิาตรฐานสาํหรบั

ระบบปฏบิตักิาร Comanche 

แลว้ 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

2. ยงัไม่ได้กําหนดแนวทางในการทดสอบการเรียกคืนข้อมูลสํารองจากระบบ Comanche ที่เป็น

ทางการ 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- โรมแรมมรีะบบการสาํรองขอ้มลูระบบงานโดยอตัโนมตัทุิกวนั นอกจากนี้ Financial Controller 

(FC) ของโรงแรมไดบ้นัทกึขอ้มลูสาํรองจาก Server ลงใน External Hardrive ทุกสปัดาห ์อยา่งไรก็

ตามจากการสอบทานพบวา่ในระหวา่งปีโรงแรมยงัไมไ่ดนํ้าขอ้มลูของระบบ Comanche ไปทดสอบ

วา่สามารถเรยีกคนืเพือ่เอากลบัมาใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่

ผลกระทบ 

- กรณียงัไม่ไดก้ําหนดแนวทางและกรอบเวลาในการทดสอบ อาจทาํใหข้อ้มลูทีส่าํรองไวไ้ม่ไดร้บัการ

ทดสอบอยา่งสมํ่าเสมอ และอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของโรงแรมหยดุชะงกัชัว่คราว 

ข้อเสนอแนะ 

- สอบถามวิธีปฏิบัติในการจัดเตรียมสําหรบัการเรียกคืนข้อมูลสําคญัในระบบ Comanche จาก

ผูพ้ฒันาระบบ โดยจดัทาํเป็นคู่มอื และควรกําหนดระยะเวลาในการทดสอบการกูค้นือย่างน้อยปีละ

ครัง้ 

บรษิทัไดต้ดิต่อทาง Comanche ให้

ทาํการทดสอบการเรยีกคนืขอ้มลูทีไ่ด้

สาํรองไวแ้ลว้วนัที ่31 กรกฎาคม 

2562 ซึง่จากการทดสอบพบวา่

โรงแรมสามารถนําขอ้มลูกลบัมาได้

ครบถว้น 

- Unique จะดาํเนินการตดิตาม

เขา้ตรวจประเดน็คงคา้งในไตร

มาสที ่3 ปี 2562 
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13.4.3. บริษทั บทิูค กรุป๊ จาํกดั (กลุ่มโรงแรมซิทาดีนส)์ 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การจดัการสาํนักงานส่วนหน้า  

1. การจดัเกบ็เอกสารสาํคญัของผูเ้ขา้พกัไมค่รบถว้น และขอ้มลูผูเ้ขา้พกัในระบบไมเ่ป็นปัจจุบนั 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

1.1. การจดัเกบ็เอกสารสาํคญัของผูเ้ขา้พกัไมค่รบถว้น 

1.2. ขอ้มลู Registration ของผูเ้ขา้พกัในระบบ Protel ไมต่รงกบัเอกสารหลกัฐานของผูเ้ขา้พกั 

1.3. บตัรลงทะเบยีนผูเ้ขา้พกัมกีารลงลายมอืชือ่ผูเ้ขา้พกัไมค่รบถว้น 

บรษิทัมแีนวปฏบิตัชิดัเจนแลว้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากบางช่วงเวลามผีูเ้ขา้เชค็อนิอย่างต่อเนื่อง ทําให้

ขาดการตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูผูเ้ขา้พกัอยา่งรดักุม 

ผลกระทบ 

- ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานของผูเ้ขา้พกัไม่ครบถว้น ไมต่รงกบัขอ้มลูในระบบ สง่ผลต่อคุณภาพของ

ขอ้มลูและการนําขอ้มลูไปใชใ้นการดาํเนินการอื่น 

ข้อเสนอแนะ 

- เน้นยํ้าเจา้หน้าที ่Guest Service เพือ่รอ้งขอเอกสารจากผูเ้ขา้พกัใหค้รบถว้น และตรวจสอบขอ้มลู

ผูเ้ขา้พกัใหมร่ายวนักบัเอกสารหลกัฐานของผูเ้ขา้พกั และขอ้มลูในระบบใหถู้กตอ้งตรงกนั ก่อนนํา

ขอ้มลูดงักล่าวไปใหใ้นการดาํเนินการต่างๆ 

สาํหรบั CTD8 และ CTD11 

1. ฝ่าย Guest Service ได้

ตรวจสอบเอกสารครบถว้นแลว้ 

2. ฝ่าย Guest Service ได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รายละเอยีดผูเ้ขา้พกัก่อนบนัทกึ

เขา้ระบบ โดย Night Audit ได้

ทาํการทวนสอบขอ้มลูทุกสิน้วนั

อกีครัง้ 

3. เจา้หน้าทีอ่าวุโส หรอืผูจ้ดัการ

ฝ่าย Guest Service ได้

ตรวจสอบขอ้มลูอกีครัง้ก่อนส่ง

ขอ้มลูต่อสาํนกังานตรวจคนเขา้

เมอืง 

 

- CTD8 และ CTD11 ดาํเนินการ

แกไ้ขแลว้ 

- มกีารจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน

ของผูเ้ขา้พกัทุกรายอยา่ง

ครบถว้น 

- ขอ้มลูผูเ้ขา้พกัในเอกสารถูกตอ้ง

ตรงกบัขอ้มลูในบตัรลงทะเบยีน

ผูเ้ขา้พกั และขอ้มลูผูเ้ขา้พกัใน

ระบบ Protel ทุกรายการ 

- Unique จะดาํเนินการตรวจสอบ 

CTD16 และ CTD23 ในไตรมาส

ที ่3 ปี 2562 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.3.13 หน้า 10 

 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

2. โรงแรมมกีารนําสง่ขอ้มลูผูเ้ขา้พกัรายวนัไมค่รบถว้นตามขอ้กาํหนด (ดาํเนินการแกไ้ขแลว้) 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- โรงแรมมรีะบการนําสง่ขอ้มลูผูเ้ขา้พกัในแต่ละวนัไมค่รบถว้นตามรายชือ่แขกทีเ่ขา้พกัจรงิ (Guest 

in House) ในทะเบยีนผูเ้ขา้พกั (ร.ร.4) 

ผลกระทบ 

- อาจมโีทษปรบัตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547 และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายฐานปกปิด

ขอ้มลูผูเ้ขา้พกั หากผูเ้ขา้พกัในโรงแรมเป็นผูท้ีเ่ขา้มาในประเทศไทยโดยไมถู่กตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

- เน้นยํ้าใหผู้ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูใหค้รบถว้น และสือ่สารใหผู้เ้ขา้ปฏบิตังิาน

ใหมเ่ขา้ใจครบถว้นเพือ่ป้องกนัการผดิพลาด 

 

 

 

 

 

สาํหรบั CTD8 และ CTD11 

1. ฝ่าย Guest Service ได้

ตรวจสอบเอกสาร ร.ร.4 

ครบถว้น 

2. ผูจ้ดัการฝ่าย Guest Service ได้

สัง่ Night Audit ใหพ้มิพ ์Arrival 

Report เพือ่นํามาทวนสอบ

ความครบถว้นก่อนยืน่เอกสาร

แลว้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- โรงแรมกาํหนดใหเ้จา้หน้าที ่

Night Audit เรยีกรายงานผูเ้ขา้

พกัทัง้หมดทุกสิน้วนัมา

ตรวจสอบความถูกตอ้งกบั

รายชือ่ผูเ้ขา้พกัตามทะเบยีน 

ร.ร.4 และ ตม.30 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.3.13 หน้า 11 

 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การจดัซ้ือจดัจ้าง บริหารสินค้าคงเหลือ และควบคมุต้นทุน  

1. การประทบัจ่าย (PAID) ลงบนเอกสารประกอบการจ่ายเงนิไมค่รบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- เจา้หน้าทีก่ารเงนิผูท้าํจ่ายไมป่ระทบัตรา (PAID) ลงบนเอกสารประกอบการจ่ายครบทุกฉบบั  

ผลกระทบ 

- การละเวน้ไมป่ฏบิตัติามระบบควบคมุภายใน อาจเกดิขอ้ผดิพลาดทาํใหม้กีารเบกิจ่ายซํ้าได ้

ข้อเสนอแนะ 

- เน้นยํ้าใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารกาํหนดอยา่งเครง่ครดั โดยควร

ประทบัตา (PAID) ทนัท ี

 

 

 

 

 

รายการทีต่รวจพบเป็นคา่ใชจ้่าย

ประจาํเดอืน ทีม่กีารทาํจ่ายเดอืนละ 1 

ครัง้ เชน่คา่สาธารณูปโภค และ

เงนิเดอืน ซึง่เป็นธุรกรรมทีท่าํจ่าย

ผา่นธนาคาร จงึมคีวามเสีย่งตํ่ามาก 

อยา่งไรกต็ามโรงแรมไดก้าํหนดให้

เจา้หน้าทีก่ารเงนิประทบัตามบน

เอกสารเมือ่ทาํเชค็ รวมถงึเอกสารการ

ชาํระเงนิโดยการโอนเงนิผา่นธนาคาร 

ซึง่ทางบรษิทัไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็ 

- Unique จะดาํเนินการตดิตาม

เขา้ตรวจประเดน็คงคา้งในไตร

มาสที ่3 ปี 2562 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การบริหารทรพัยสิ์นถาวร  

2. การตรวจตราตามจุดความเสีย่งภายในบรเิวณโรงแรมไมค่รบถว้นตามกาํหนด 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัมไีมเ่พยีงพอ ส่งผลใหม้กีารยมืพนกังานจากแผนกอื่นมาชว่ยเดนิ

ตรวจตราบา้งในบางคราว ซึง่เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่าํใหก้ารตรวจตราไมค่รบถว้น 2 กะ เชา้และเยน็

ตามตารางทีไ่ดว้างไว ้

ผลกระทบ 

- การละเวน้ไม่ปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ อาจทําใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในบรเิวณทีไ่ม่ไดม้ี

การตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ 

เน้นยํา้ให้ผู้ปฏิบติังานเดินตรวจตราให้ครบทุกจุดเส่ียงตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว้อย่าง

เคร่งครดั 

ทางโรงแรมไดเ้ปลีย่นบรษิทัรกัษา

ความปลอดภยั ตัง้แต่วนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์2562 แลว้ โดยตัง้แต่วนัที ่

9 เมษายน 2562 Security 

Supervisor จะทาํการสง่รายงานการ

ตรวจตราของ CTD8 และ CTD11 

และ Citadines Cluster Security 

Manager ทุกวนั 

- Unique จะดาํเนินการตดิตาม

เขา้ตรวจประเดน็คงคา้งในไตร

มาสที ่3 ปี 2562 
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13.4.4. บริษทั บทิูค พระโขนง วนั จาํกดั (โครงการซมัเมอรฮิ์ลล)์ - โครงการได้ถกูขายแล้วเมื่อ 28 มิถนุายน 2562 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การบริหารทรพัยสิ์นถาวร  

1. ไมพ่บหลกัฐานการตรวจสอบถงัดบัเพลงิตามแผนงานทีก่าํหนด 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- บรษิทัมแีผนการตรวจสอบถงัดบัเพลงิโดยกาํหนดใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายอาคาร (Building) เดนิตรวจตรา

ตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด จากการสอบถามเจา้หน้าทีฝ่่ายอาคารชีแ้จงวา่ ไดม้กีารตรวจสอบถงั

ดบัเพลงิตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้แต่ไมไ่ดร้ะบุวนัทีต่รวจสอบถงัดบัเพลงิลงบนป้ายบ่งชีป้ระจาํถงั

ดบัเพลงินัน้ๆ ใหค้รบถว้น รวมถงึยงัไมไ่ดก้าํหนดใหม้บีนัทกึการปฏบิตังิานตรวจสอบประจาํวนัที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เปรยีบเทยีบและรายงานผลการปฏบิตังิาน 

ผลกระทบ 

- โครงการมคีวามเสีย่งทีถ่งัดบัเพลงิอาจไม่ไดอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดใ้นทนัทโีดยเฉพาะกรณี

เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํชบัใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานผา่นอาคารระบุวนัทีต่รวจสอบถงัดบัเพลงิลงบนป้ายบ่งชีป้ระจาํ

ถงัดบัเพลงิทุกถงัในทนัท ีและควรออกแบบฟอรม์มาตรฐานใหเ้ป็น Checklist เพือ่นําไปใชใ้นการ

ตรวจสอบถงัดบัเพลงิและอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัใหพ้รอ้มใชง้าน 

บ ริษั ท จ ะ จัด ทํ า แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร

ตรวจสอบประจําถังดับเพลิงใหม่

ทัง้หมด เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบถงั

ดบัเพลงิไดอ้ยา่งครบถว้นทุกรายการ 

- โครงการไดถู้กขายไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(Buyer) ไปเมือ่ 28 มถุินายน 

2562 จงึไมม่แีผนการตดิตาม 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การปิดบญัชีและจดัทาํรายงานทางการเงิน  

2. ขาดหลกัฐานประกอบการบนัทกึรายการปรบัปรุงบญัชอียา่งครบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- จากการสุม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการปรบัปรุงรายการทางบญัชรีะหวา่งเดอืนมกราคม - 

เมษายน 2562 จาํนวน 30 รายการ พบวา่ม ี3 รายการทีก่ารปรบัปรุงไมม่เีอกสารแนบ ทัง้นี้

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชไีดแ้จง้วา่ รายการปรบัปรุงส่วนใหญ่เป็นรายการทีเ่กดิเป็นประจาํและมรีายการ

เท่าๆ กนัทุกเดอืนทาํใหไ้มไ่ดแ้นบหลกัฐานใหค้รบถว้น 

ผลกระทบ 

- สง่ผลใหก้ารตรวจสอบและอนุมตัริายการโดยผูม้อีาํนาจไมบ่รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

อาจทาํใหไ้มส่ามารถตรวจพบรายการทีไ่มถู่กตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ทนัเวลา 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรเน้นยํ้าสาํหรบักระบวนการปรบัปรุงรายการบญัชใีหผู้ป้ฏบิตังิานทราบและถอืปฏบิตัอิยา่ง

เครง่ครดั และตอ้งแนบเอกสารประกอบการปรบัปรุงใหค้รบถว้นทุกรายการ 

ฝ่ายบัญชีจะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทราบและปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั โดย

จะต้องแนบเอกสารประกอบการ

ปรบัปรุงใหค้รบถว้นทุกรายการ 

- โครงการไดถู้กขายไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(Buyer) ไปเมือ่ 28 มถุินายน 

2562 จงึไมม่แีผนการตดิตาม 
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13.4.5. บริษทั บทิูค ป่าตอง สาย3 จาํกดั (โรงแรมโอค๊วู้ด โฮเทล เจอรน่ี์ยฮ์บั ภเูกต็) 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การจดัการสาํนักงานส่วนหน้า  

1. การนําสง่ขอ้มลูผูเ้ขา้พกัใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัดแูลไมค่รบถว้นตามขอ้กาํหนด 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- โรงแรมยงัไมม่กีารจดัทาํทะเบยีนผูพ้กั (ร.ร.4) และแจง้ทะเบยีนผูพ้กั (ร.ร.4) เนื่องจากพนกังานยงั

ขาดความเขา้ใจในวธิกีารจดัทาํรายงานในชว่งไตรมาสสุดทา้ยปี 2560 และมกีารแจง้บญัชรีายชือ่ผู้

เขา้พกัคนต่างดา้วไมค่รบถว้น เนื่องจากยงัไมม่กีารมอบหมายใหผู้ม้อีาํนาจทาํการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนนําสง่ 

ผลกระทบ 

- อาจมโีทษปรบัตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547 และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายฐานปกปิด

ขอ้มลูผูเ้ขา้พกั หากผูเ้ขา้พกัในโรงแรมเป็นผูท้ีเ่ขา้มาในประเทศไทยโดยไมถู่กตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรจดัอบรมพนกังาน เพือ่การปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิและตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด 

 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation 

Manager) ได้ยื่นรายงาน ร.ร.4 และ 

ตม.30 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยระบบ Front 

ของ Comanche สามารถเรยีกขอ้มูล

ผูเ้ขา้พกัทัง้หมดไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทัง้นี้

ผู้จ ัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทําการ

ตรวจสอบรายงานและการนําส่งขอ้มลู

เป็นประจาํทุกวนั 

โดยปัจจุบันฝ่ายแผนกตรวจสอบ

ภายในของ  BC ได้ เ ข้า สุ่ มตรวจ

เอกสารในเดือนมิถุนายน ซึ่งพบว่า

ทางโรงแรมได้ดําเนินการยื่นรายงาน

ทัง้สองดงักล่าวครบถว้น 

- โรงแรมยงัมกีารแจง้บญัชรีายชื่อ

การเขา้พกั ร.ร.4 ไมถู่กตอ้ง โดย

ยงัขาดรายชือ่ผูเ้ขา้พกัทีเ่ป็นคน

ไทย เนื่องจากความเขา้ใจผดิ 

- โรงแรมยงัไมไ่ดก้าํหนดใหม้ี

ผูต้รวจสอบ ตม.30 สง่ผลใหก้าร

แจง้บญัชรีายชื่อคนต่างดา้วทีเ่ขา้

พกัไมค่รบถว้น 

- Unique จะทาํการสอบทานอกี

ครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2562

ถดัไป 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การจดัการระบบการขายหน้าร้าน  

2. ขาดเอกสารหลกัฐานในการอนุมตัริายการขายอาหารเป็นคา่รบัรอง 

ระดบัความเส่ียง  

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- โรงแรมใหส้ทิธแิก่ผูจ้ดัการทัว่ไป (GM) ในการอนุมตัริายการคา่รบัรอง (Entertainment) โดยจาก

การสอบทานเอกสารประกอบการบนัทกึคา่รบัรองพบวา่มเีพยีงบลิทีไ่ดร้บัการลงลายมอืชือ่ของ

พนกังานระดบัผูจ้ดัการ ผูข้ออนุมตัเิบกิ 

ผลกระทบ 

- ไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่ขา้เงือ่นไขในการเบกิคา่ใชจ้่ายของโรงแรมหรอืไม ่

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํหนดใหม้กีารอนุมตัคิา่ใชจ้่ายก่อนการเบกิ Entertainment จากผูท้ีม่อีาํนาจ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่

ทุกรายการไดร้บัการอนุมตัอิยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

 

 

โรงแรมกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการ 

Entertainment ต้ อ ง จั ด ทํ า  

“แบบฟอรม์ขอใชค้่ารบัรองอาหารและ

เครื่องดื่ม (Entertainment Request)” 

โดยต้องได้รบัการลงนามอนุมตัิจาก 

GM และนําส่งแผนกบัญชีเพื่อสอบ

ทาน 

โดยปัจจุบันฝ่ายแผนกตรวจสอบ

ภายในของ  BC ได้ เ ข้า สุ่ มตรวจ

เอกสารในเดือนมิถุนายน ซึ่งพบว่า

ทางโรงแรมได้ดํา เนินการจัดทํา

แบบฟอร์มขอใชค้่ารบัรองอาหารและ

เครือ่งดื่มดงักล่าวแลว้ 

- จากการตรวจสอบยงัมรีายการที่

ไม่ ได้ ใช้แบบฟอร์มดังก ล่าว 

แมว้่าผูร้บัผดิชอบจะนําเสนอให้

ผูม้อีาํนาจลงนามในภายหลงั 

- Unique จะทาํการสอบทานอกี

ครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

จดัซ้ือจดัจ้าง บริหารสินค้าคงเหลือ และควบคมุต้นทุน  

3. ความไมเ่หมาะสมของการจดัเกบ็วสัดุของแผนกแมบ่า้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- การจดัเกบ็สนิคา้ของแมบ่า้นทีโ่รงแรมวา่จา้งจากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารภายนอกเป็นพืน้ทีเ่ปิด ซึง่

สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบุคคลภายนอก 

ผลกระทบ 

- วสัดุอุปกรณ์มคีวามเสีย่งต่อการสญูหาย หรอืถูกนําไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํหนดใหม้กีารบนัทกึปรมิาณการรบั-จ่ายสนิคา้ใหถู้กตอ้ง และจดัหาสถานทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ที่

จาํกดัการเขา้ถงึจากบุคคลภายนอก 

 

 

 

ปัจจุบันโรงแรมได้จัดเก็บสินค้าไว้

อยา่งปลอดภยัในสถานทีค่วบคุม ซึง่มี

การจดัทาํเอกสารคุมการเบกิจ่ายแลว้ 

ในเรื่องของผลต่างจากจากการสุ่ม

ตรวจนับวสัดุอุปกรณ์ทางฝ่ายแผนก

ตรวจสอบภายในของ BC ไดเ้ขา้ตรวจ

นับวสัดุอุปกรณ์ของเดือน มิถุนายน

2562 โดยพบว่าทางผูป้ฏบิตังิานของ

โรงแรมไดจ้ดัทําใบเบกิครบถ้วน และ

ส่งผลใหร้ายงานวสัดุอุปกรณ์มจีาํนวน

ตรงกบัวสัดุอุปกรณ์ทีม่อียูจ่รงิในคลงั 

- โรงแรมมกีารจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์

ทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของ

แมบ่า้นแลว้ 

- Unique สุม่ตรวจนบัวสัดุอุปกรณ์

พบวา่มผีลแตกต่าง ซึง่สาเหตุ

เกดิจากผูป้ฏบิตังิานไมไ่ดจ้ดัทาํ

ใบเบกิใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

- Unique จะทาํการสอบทานอกี

ครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

4. การควบคมุการจดัทาํใบแจง้ซ่อมไมเ่หมาะสม 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- แบบฟอรม์แจง้ซ่อมทรพัยส์นิไมม่กีารใหเ้ลข รวมถงึขาดเอกสารประกอบใบแจง้ซ่อมในงานทีไ่ด้

ดาํเนินการแลว้ 

ผลกระทบ 

- ไม่สามารถพสิจูน์ความเหมาะสมไดว้่าการซ่อมแซมดงักล่าวมกีารรอ้งขอจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจรงิ และ

ยากต่อการตดิตามความครบถว้นของรายการแจง้ซ่อมทีไ่ดร้บัจากหลายชอ่งทาง 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรจดัทาํแบบฟอรม์ใบแจง้ซ่อมใหอ้ยูใ่นรปูแบบบมาตรฐาน เพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการรบัแจง้

ซ่อม 

 

 

 

 

แผนกแม่บ้านมีหน้าที่ร ับผิดชอบ

จัดทําใบแจ้งซ่อมและนําส่งให้แก่

แผนกช่าง โดยใบแจ้งซ่อมต้องมกีาร

ใหเ้ลขทีเ่พือ่ควบคุมความครบถว้น 

ฝ่ายแผนกตรวจสอบภายในของ BC 

ไดเ้ขา้ทําการตรวจสอบประเดน็นี้จาก

เอกสารของเดือน พฤษภาคม 2562 

โดยพบว่าโรงแรมไดม้กีารดําเนินการ

จดัทาํใบแจง้ซ่อมครบถว้นแลว้ 

- เอกสารใบแจง้ซ่อมไมม่กีารลง

นามจากผูม้อีาํนาจของฝ่ายชา่ง

และจากฝ่ายผูแ้จง้ซ่อม โดยทาง

โรงแรมอยูร่ะหว่างหารอืเพือ่

สือ่สารถงึวธิปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัต่อไป 

- Unique จะทาํการสอบทานอกี

ครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การบริหารทรพัยสิ์นถาวร (ดาํเนินการแก้ไขแล้ว)  

5. ไมพ่บการจดัทาํระเบยีบปฏบิตัสิาํหรบักระบวนการทีส่าํคญัในการบรหิารทรพัยส์นิถาวร 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- ปัจจุบนัโรงแรมยงัไมไ่ดก้าํหนดนโยบายและวธิปีฏบิตังิานในแต่ละกระบวนการการบรหิาร 

- ทรพัยส์นิถาวร เชน่ คาํจาํกดัความ และนโยบายรบัรูร้ายการทรพัยส์นิถาวร กระบวนการจดัทาํ

งบประมาณลงทุน การสรา้ง/แกไ้ข/ควบคุมทรพัยส์นิถาวร และการเลกิใช/้ทาํลาย/บรจิาค และการ

พจิารณาตัง้สาํรองการดอ้ยคา่ 

ผลกระทบ 

- สง่ผลใหผู้ร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่ใชอ้า้งองิ

ในการทาํงาน ซึง่อาจทาํใหป้ฏบิตังิานไมถู่กตอ้งหรอืผดิพลาด 

ข้อเสนอแนะ 

- พจิารณากาํหนดวธิกีารและจดัทาํขัน้ตอนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ลงนามโดยผูม้อีํานาจ รวมถงึจดัอบรมพนกังาน พรอ้มทัง้สอบทานใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ได้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน 

( Standard Operating Procedure: 

SOP) ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- ไดจ้ดัทาํระเบยีบปฏบิตักิาร

ปฏบิตังิาน (Standard of 

Procedure: SOP) สาํหรบั

กระบวนการบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิถาวรอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแลว้ 

- โรงแรมไดม้กีารปฏบิตังิานตาม

แนวทางทีก่าํหนดไวใ้น SOP 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ (ดาํเนินการแก้ไขแล้ว)  

6. การสอบทานความเหมาะสมของสทิธกิารเขา้ถงึระบบ Comanche ไมค่รบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- ยงัไมไ่ดก้าํหนดใหม้ผีูส้อบทานความถูกตอ้งเหมาะสมของสทิธผิูใ้ชง้านในแต่ละตาํแหน่ง และยงั

ไมไ่ดก้าํหนดรอบระยะเวลาในการสอบทานความถูกตอ้งของการ Set สทิธใินระบบใหส้อดคลอ้งกบั

สทิธิท์ีไ่ดร้บัการสอบทาน 

ผลกระทบ 

- อาจทาํใหผู้ไ้มเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นนัน้ ๆ เขา้ถงึขอ้มลูทีส่าํคญัในระบบ ซึง่อาจสง่ผลต่อ

ความปลอดภยัของขอ้มลูหรอืถูกนําไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํหนดสทิธมิาตรฐานตามตาํแหน่งงานในระบบ Comanche และสอบทานความเหมาะสมและ

เป็นปัจจุบนัใหค้รบถว้นทุกฟังกช์ัน่ 

 

 

เ จ้ าห น้ าที่  IT ได้จัดทํ า  Template 

สําหรับกําหนดสิทธิมาตรฐานของ

ผู้ใช้งานตามแต่ละตําแหน่ง โดย

ผู้จดัการฝ่าย IT เป็นผู้ตรวจสอบอีก

ครัง้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- ไดก้าํหนดสทิธมิาตรฐานสาํหรบั

ระบบปฏบิตักิาร Comanche 

แลว้ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.3.13 หน้า 21 

 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การจดัการสาํนักงานส่วนหลงั (ส่วนบญัชีการเงินและธรุการ) (ดาํเนินการแก้ไขแล้ว)  

7. ขาดการกําหนดผูต้รวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการออก Pro forma invoice แก่ลูกคา้กลุ่ม 

Agent 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- มกีารระบุ Due date ไมถู่กตอ้งตามทีก่าํหนดในสญัญา โดยอาจเกดิจากการทีไ่มม่ผีูต้รวจสอบการ

จดัทาํ Pro forma Invoice ก่อนสง่ใหก้บัลกูคา้ 

ผลกระทบ 

- ขาดการสอบยนั กรณีเกดิผลต่างโดยจาํนวนเงนิไมต่รงกบัทีร่ะบุไวห้น้าซองเอกสาร อาจไมส่ามารถ

หาขอ้สรุปของความผดิพลาดได ้

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมกีารระบุผูม้อีาํนาจใหช้ดัเจนเพือ่ใหม้กีารสอบทาน ตรวจสอบ และอนุมตั ิPro forma Invoice 

ก่อสง่มอบ 

 

 

หัวหน้างานได้ทํ าการตรวจสอบ

Invoice ทีฝ่่าย Reservation จดัทาํทุก

รายก่อนสง่อเีมลไ์ปใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

จดัซ้ือจดัจ้าง บริหารสินค้าคงเหลือ และควบคมุต้นทุน (ดาํเนินการแก้ไขแล้ว)  

8. โรงแรมมกีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัสิาํหรบักระบวนการงานจดัซือ้ทีส่าํคญัไมค่รบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

- โรงแรมยงัไมม่กีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัสิาํหรบักระบวนการงานจดัซือ้ เพือ่สามารถสอบทานและ

อนุมตัริายการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผลกระทบ 

- ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการดงักล่าวจะไมม่แีนวทางสาํหรบัใชอ้า้งองิในการทาํงานที่

ชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหม้กีารปฏบิตังิานไมถู่กตอ้งเป็นไปในทศิทางทีโ่รงแรมกาํหนด 

ข้อเสนอแนะ 

- จดัทาํระเบยีบปฏบิตัสิาํหรบักระบวนการงานจดัซือ้ 

 

 

 

ได้กําหนดให้มีการจัดทําระเบียบ

ป ฏิบัติ ง า น  ( Standard Operating 

Procedure: SOP) ใหเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรแลว้ 

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 

- ไดจ้ดัทาํระเบยีบปฏบิตักิาร

ปฏบิตังิาน (Standard of 

Procedure: SOP) สาํหรบั

กระบวนการงานจดัซือ้อยา่งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

- โรงแรมไดม้กีารปฏบิตังิานตาม

แนวทางทีก่าํหนดไวใ้น SOP 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

9. พบการแกไ้ขใบสัง่ซือ้ในระบบหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจ 

ระดบัความเส่ียง 

- ปานกลาง 

ข้อสงัเกต 

พบการแกไ้ขใบสัง่ซื้อในระบบหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจ เนื่องจากผูข้ายไม่มสีนิคา้บางรายการ

ในใบสัง่ซือ้ ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานแกไ้ขขอ้มลูเพือ่สง่ใหผู้ข้ายรายอื่น 

ผลกระทบ 

- อาจทาํใหผู้ป้ฏบตังิานเกดิความสบัสนในการตดิตามงานและควบคุมความครบถว้นของงาน และ

รายการทีท่าํขึน้ใหมไ่มไ่ดร้บัการสอบทานโดยผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํหนดใหม้กีารป้องกนัการแกไ้ขดงักล่าว 

ปัจจุบันฝ่าย IT ได้ดําเนินการแก้ไข

ระบบใหม้กีารป้องกนั โดยไม่อนุญาต

ให้ใบสัง่ซื้อที่ได้ร ับอนุมัติแล้วมีการ

แกไ้ขขอ้มลูได ้

 

- ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ 
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13.4.6. บริษทั บทิูค พระโขนง ทู จาํกดั (โครงการซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ) - โครงการได้ถกูขายแล้วเมื่อ 28 มิถนุายน 2562 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การบริหารทรพัยสิ์นถาวร  

1. ไมพ่บหลกัฐานการตรวจสอบถงัดบัเพลงิตามแผนงานทีก่าํหนด 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- บรษิทัมแีผนการตรวจสอบถงัดบัเพลงิโดยกาํหนดใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายอาคาร (Building) เดนิตรวจตรา

ตอมรอบระยะเวลาทีก่าํหนด จากการสอบถามเจา้หน้าทีฝ่่ายอาคารชีแ้จงวา่ ไดม้กีารตรวจสอบถงั

ดบัเพลงิตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้แต่ไมไ่ดร้ะบุวนัทีต่รวจสอบถงัดบัเพลงิลงบนป้ายบ่งชีป้ระจาํถงั

ดบัเพลงินัน้ๆ ใหค้รบถว้น รวมถงึยงัไมไ่ดก้าํหนดใหม้บีนัทกึการปฏบิตังิานตรวจสอบประจาํวนัที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เปรยีบเทยีบและรายงานผลการปฏบิตังิาน 

ผลกระทบ 

- โครงการมคีวามเสีย่งทีถ่งัดบัเพลงิอาจไม่ไดอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดใ้นทนัทโีดยเฉพาะกรณี

เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํชบัใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานผา่นอาคารระบุวนัทีต่รวจสอบถงัดบัเพลงิลงบนป้ายบ่งชีป้ระจาํ

ถงัดบัเพลงิทุกถงัในทนัท ีและควรออกแบบฟอรม์มาตรฐานใหเ้ป็น Checklist เพือ่นําไปใชใ้นการ

ตรวจสอบถงัดบัเพลงิและอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัใหพ้รอ้มใชง้าน 

บ ริษั ท จ ะ จัด ทํ า แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร

ตรวจสอบประจําถังดับเพลิงใหม่

ทัง้หมด เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบถงั

ดบัเพลงิไดอ้ยา่งครบถว้นทุกรายการ 

- โครงการไดถู้กขายไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(Buyer) ไปเมือ่ 28 มถุินายน 

2562 จงึไมม่แีผนการตดิตาม 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การปิดบญัชีและจดัทาํรายงานทางการเงิน  

2. ไมพ่บหลกัฐานการคดิคา่บรกิารกรณีโอนยา้ยการใชง้านทรพัยส์นิระหวา่งบรษิทัในเครอื 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- มกีารโอนยา้ยคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล 2 เครือ่ง (คา่เชา่เดอืนละ 8,035.05 บาท) มาจากโครงการ

ซมัเมอรฮ์ลิล ์ 

ผลกระทบ 

- ส่งผลให้การบันทึกรายการระหว่างกันไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายของโครงการไม่สะท้อนกับการ

ดาํเนินงานจรงิ 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกาํหนดแนวทางและรปูแบบขัน้ตอนการสื่อสารกรณีมกีารโยกยา้ยทรพัยากรระหวา่งบรษิทัใน

เครอื เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการทางบญัชจีะสะทอ้นการดาํเนินงานจรงิอยา่งเหมาะสมครบถว้น 

 

 

 
 

ฝ่ า ย  IT จ ะ พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง

งบประมาณค่าใช้จ่ายของบรษิัทแยก

ต่างหากจากงบประมาณของโครงการ

ซมัเมอรฮ์ลิลใ์หช้ดัเจน โดยจะเพิม่เตมิ

งบประมาณในส่วนของค่าเช่าเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ดา้นไอทแีละ

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไอ

ททีีบ่รษิทัใชง้านใหค้รบถว้น 

- โครงการไดถู้กขายไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(Buyer) ไปเมือ่ 28 มถุินายน 

2562 จงึไมม่แีผนการตดิตาม 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข  ผลการตรวจติดตาม 

การปิดบญัชีและจดัทาํรายงานทางการเงิน  

3. ขาดหลกัฐานประกอบการบนัทกึรายการปรบัปรุงบญัชอียา่งครบถว้น 

ระดบัความเส่ียง 

- ตํ่า 

ข้อสงัเกต 

- จากการสุม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการปรบัปรุงรายการทางบญัชรีะหวา่งเดอืนมกราคม - 

เมษายน 2562 จาํนวน 30 รายการ พบวา่ม ี9 รายการทีก่ารปรบัปรุงไมม่เีอกสารแนบ ทัง้นี้

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชไีดแ้จง้วา่ รายการปรบัปรุงส่วนใหญ่เป็นรายการทีเ่กดิเป็นประจาํและมรีายการ

เท่าๆ กนัทุกเดอืนทาํใหไ้มไ่ดแ้นบหลฐัานใหค้รบถว้น 

ผลกระทบ 

- ส่งผลให้การตรวจสอบและอนุมตัิรายการโดยผู้มีอํานาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม

ภายใน อาจทาํใหไ้มส่ามารถตรวจพบรายการทีไ่มถู่กตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ทนัเวลา 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรเน้นยํ้าสาํหรบักระบวนการปรบัปรุงรายการบญัชใีหผู้ป้ฏบิตังิานทราบและถอืปฏบิตัอิยา่ง

เครง่ครดั และตอ้งแนบเอกสารประกอบการปรบัปรุงใหค้รบถว้นทุกรายการ 

ฝ่ายบัญชีจะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทราบและปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั โดย

จะต้องแนบเอกสารประกอบการ

ปรบัปรุงใหค้รบถว้นทุกรายการ 

- โครงการไดถู้กขายไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(Buyer) ไปเมือ่ 28 มถุินายน 

2562 จงึไมม่แีผนการตดิตาม 
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13.5. หวัหน้างานตรวจสอบภายในของ BC 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ให ้นางสาว วชัร

วลัย ์บูรณบูลย ์ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหวัหน้าสาํนักตรวจสอบภายในและมคีวามเหน็ว่านางสาว วชัรวลัย ์บูรณบูลย ์มคีวาม

เหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งหวัหน้าสํานักตรวจสอบภายในของ BC ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมวุีฒิ

การศึกษาบริหารธุ รกิจ  (Bachelor of Business Administration)  จาก University of Illinois Chicago ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานทางดา้นบญัชทีัง้ในประเทศไทยและประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นระยะเวลา 

26 ปี และไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในจากสมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand)  

ทัง้นี้ การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน ผูด้ํารงตําแหน่งผูจ้ดัการสํานักตรวจสอบภายในของ BC จะต้อง

ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานักตรวจสอบภายในของ BC 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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14. รายการระหว่างกนั 

14.1. บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวโยง ความสมัพนัธ ์

1. นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล (“PT”) • เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ BC ดว้ยสดัสว่นการ

ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวม 50% (ขอ้มูล ณ วนัที ่7 สงิหาคม 

2562) 

2. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล (“MT”)  • เป็นกรรมการ ทีป่รกึษาของ BC ตามสญัญาว่าจา้งทีป่รกึษา และเป็น

บดิาของ PT  

• MT ถอืหุน้ 100 หุน้ใน BC คดิเป็น 0.00% (ขอ้มลู ณ วนัที ่7 สงิหาคม 

2562) 

3. นางรศัม ีทกัราล (“RT”) • เป็นมารดาของ PT 

• เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ BC ดว้ยสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มรวม 50% (ขอ้มลู ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2562) 

4. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ (“UG”) 

 

• เป็นกรรมการและทีป่รกึษาของ BC ตามสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษา  

• UG ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ BC 

5. บริษัท  สแควร์รูท  49 อิน เวสเม้นท์             

แอลทดี ี(“SQ49”) 

ประกอบธุรกิจ :  ด้านต่างๆ (Global 

Business Activity)  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

กฎหมายของประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

• เป็นบรษิทัทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศมอรเิชยีส 

• มกีรรมการรว่มกนัคอื PT และ MT  

• ผูถ้อืหุน้ขัน้สงูสุดคอืครอบครวัทกัราล 100% (ขอ้มลู ณ วนัที ่14 ก.ย. 

2560)  

• ปัจจุบนัถือหุ้นทางอ้อมในบรษิัท บีควิ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 49% 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่25 เม.ย. 2561)  

6. บรษิทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) 

(“Bangkok Post”) 

ประกอบธุรกจิ: สือ่สิง่พมิพ ์หนงัสอืพมิพ์

บางกอก โพสต ์

• มกีรรมการรว่มกนัคอืนายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา  

• นายรสัเซล เลตนั เคคูเอวา ไม่ได้เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามใน 

Bangkok Post (ขอ้มลู ณ วนัที ่7 มนีาคม 2562) 

 

7. นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิส ์ • เป็นกรรมการและทีป่รกึษาของ BC ตามสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษา  

• RN ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ BC 

8. อลีเีมน้ท ์แคปปิตอล มอรเิชยีส แอลทดี ี

ประกอบธุ รกิจ :  ด้านต่างๆ (Global 

Business Activity)  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

กฎหมายของประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

• เป็นผูถ้อืหุน้ของ BC ในสดัสว่น 24% (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 เม.ย. 2560) 

•  มกีรรมการรว่มกนัคอื PT และ MT  

•  ผูถ้อืหุน้ขัน้สงูสดุคอื PT ถอืหุน้ 50% และ RT ถอืหุน้ 50% (ขอ้มลู ณ 

วนัที ่25 เม.ย. 2561) 

9. ซนีิท โฮลดิง้ส ์มอรเิชยีส แอลทดี ี

ประกอบธุ รกิจ :  ด้านต่างๆ (Global 

Business Activity)  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

กฎหมายของประเทศทีเ่ขา้ไปทาํธุรกจิ 

• เป็นผูถ้อืหุน้ของ BC ในสดัสว่น 10% (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 เม.ย. 2560) 

•  มกีรรมการรว่มกนัคอื PT และ MT  

•  ผูถ้อืหุน้ขัน้สงูสดุคอื PT ถอืหุน้ 50% และ RT ถอืหุน้ 50% (ขอ้มลู ณ 

วนัที ่25 เม.ย. 2561) 

10. Mr.Mohit Maheshwari (“MM”) • เป็นบุตรเขยของ MT (สมรสกบับุตรสาวของ MT) 

• เป็นผู้ร่วมลงทุน 5% ในโครงการกมลา (จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท 

BKMLH 5%) 
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14.2. รายการระหว่างกนัของ BC และบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ในปี 2561 และในช่วง ม.ค. – ม.ิย. 2562 BC มกีารเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงั

รายละเอยีดต่อไปนี้ (โปรดพจิารณารายการระหวา่งกนัเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ BC) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ ปี 2561 6M2562 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล (“MT”) 1.1 คา่ทีป่รกึษา 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

6,739,950 

- 

2,700,000 

- 

• MT เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ PT ตัง้แต่ PT เริม่ทาํธุรกจิอสงัหา          รมิ

ทรพัย์เมื่อปี 2547 และได้รบัค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาอย่า

ต่อเนื่อง  

• เมื่อ 1 ม.ค. 2551 BAM ไดท้ําสญัญาว่าจา้ง MT เป็นผูบ้รหิารทีใ่ห้

คําปรกึษาแก่กรรมการผู้จดัการ (PT ในขณะนัน้) โดย MT เป็น

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนกรรมการผู้จ ัดการ ให้ความ

ช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินกู้ โดยได้รับค่าที่ปรึกษาเดือนละ 

150,000 บาท และมกีารปรบัอตัราคา่ทีป่รกึษาประจาํปี  

• 15 ธ.ค. 2558 มกีารโอนยา้ยการว่าจา้ง MT จาก BAM ไปยงั BC 

โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2559 โดยในเดือน ม.ค. – 

มิ.ย. 2559 MT ได้รบัค่าที่ปรึกษาจาก BC เป็นจํานวน 650,000 

บาท ต่อเดอืน ต่อมามกีารปรบัประจาํปีเป็นเดอืนละ 683,800 บาท

ในเดอืน ก.ค. 2559 – ม.ิย. 2560 และเดอืนละ 717,990 บาทใน

เดอืน ก.ค. 2560 – พ.ค. 2561  

• ณ 1 มิ.ย. 2561 MT ขอเกษียณอายุและได้รับเงินเกษียณอายุ

ตามที่กฎหมายกําหนด โดย MT จะดํารงตําแหน่งเป็นเพียง

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) และเป็น

ทีป่รกึษาของ BC ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. 2561 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ หน้าที่

และความรบัผดิชอบหลกัของ MT ภายหลงัเกษียณอายุ คอื ช่วย

แนะนํา ติดต่อและบริหารผู้ร่วมลงทุนซึ่งที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้ร่วม

ลงทุนในโครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ ปี 2561 6M2562 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

18, โรงแรมโอโซ พัทยา, ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47, 

โรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง, กลุ่มโรงแรมซทิาดนีส,์ โรงแรมโอ๊ค

วู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ ฮบั ภูเก็ต, โรงแรมสุขุมวิท 16-2, โครงการ

ซัมเมอร์ ฮิลล์และซัมเมอร์ฮับ, เป็นที่ปรึกษาให้แก่ประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารด้านกลยุทธ์ทางธุรกจิ, เทคนิคการ

ต่อรอง, กลยุทธ์การหาเงินทุน, เป็นผู้ติดต่อต่อหลัก (Contact 

Person) กบัผูร้่วมลงทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การระดมทุน การเรยีก

เงนิลงทุนเพิม่ การใหข้อ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัโครงการแก่ผูร้่วมลงทุน 

การขายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูร้่วมทุนกุล่มทีเ่ป็นคนรูจ้กั

ได้แก่นักลงทุนที่เคยลงทุนในอดีตและยังลงทุนอยู่ในโครงการ

ใหม่ๆของบรษิทัในปัจจุบนั, เป็นทีป่รกึษาดา้นแผนธุรกจิ ดา้นการ

ตดิตามการบรหิารความเสี่ยง, เป็นผู้ลงนามเอกสารกบัธนาคาร/

สถาบันการเงินของ BC และบริษัทย่อย และเป็นผู้ลงนามใน

เอกสารสําคญัของ BC และบรษิัทย่อย หรอืเอกสารสําคญัอื่นใด

ตามทีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งหากพจิารณา

หน้าที่ความรบัผดิชอบในฐานะที่ปรึกษาของ MT กบัหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัต ร

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งเปิดเผยในหวัขอ้ 11.2.1 นัน้ จะเหน็ไดว้่า 

MT มภีาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในฐานะที่ปรกึษามากกว่าการ

เป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คําปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอใน

บรษิทัวนัละ 3-4 ชัว่โมง  

• ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป MT จะได้รบัเพยีง

ค่าที่ปรกึษาเดอืนละ 450,000 บาท โดยไม่ได้รบัผลตอบแทนใน

รปูแบบอื่นใดอกี (รวมถงึการไมร่บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ ปี 2561 6M2562 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่2 เมือ่ 

15 ม.ิย. 2561 ไดใ้หค้วามเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัว่าควรมมีติ

อนุมตัขิอบเขตหน้าทีแ่ละอตัราคา่ทีป่รกึษาของ MT ดงักล่าว 

• รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

กบั BC โดยนาย MT ไดม้สี่วนช่วยในการใหค้าํปรกึษาแก่ PT การ

กําหนดอตัราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและ

ประสบการณ์ของ MT  ซึ่งเป็นการกําหนดอตัราทีไ่ม่ต่างจากการ

ว่าจา้งบุคคลภายนอกทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ใกลเ้คยีงกบั 

MT 

 1.2 เงนิชดเชยตามกฎหมาย  

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

7,179,900 

- 

- 

- 

• ที่ประ ชุมคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน                 

ครัง้ที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้อนุมตัิเงินชดเชยตามกฎหมาย

(Legal Severance Pay)  ของ MT คดิเป็นจาํนวน 7,719,900 บาท 

ซึ่งเทียบเท่ากับ 10 เดือนของเงินเดือนสุดท้ายที่ MT ได้รับคือ 

717,990 บาท โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคล ไดจ้่ายเงนิดงักล่าวใหแ้ก่ 

MT ในวนัที ่28 ม.ิย. 2561 

• รายการดงักล่าวไดนํ้าเขา้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้

ที ่5/2561 วนัที ่9 พ.ย. 2561 รบัทราบและใหค้วามเหน็  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• รายการดังกล่าวสืบเนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นในอดีตคือการ

เกษียณอายุของ MT จากการทํางานในบรษิทั มคีวามจําเป็นและ

สมเหตุสมผล โดยมกีารจ่ายเป็นไปตามกฎหมายคอืทาํงานเกนิ 10 

ปีขึน้ไป จะไดเ้งนิชดเชยเป็นค่าจา้ง 300 วนัหรอืไม่เกนิ 10 เดอืน

ของเงนิเดอืนสดุทา้ยทีไ่ดร้บั 
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• ถงึแมว้า่รายการดงักล่าวไดผ้า่นการพจิารณาเหน็ชอบโดยทีป่ระชุม

คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทนแล้ว  แ ต่

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งการไดร้บัรายงานการจ่ายเงนิชดเชย

ในทางปฏิบัติโดยไม่ ล่าช้า  จึงได้ยํ้ า ให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง

ประสานงานและใหข้อ้มูลร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ เพื่อใหก้ารเปิดเผย

ข้อมูลรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ

ทนัเวลา    

• รายการดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

2. บริษัท สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ 

แอลทดี ี(“SQ49”) 

2.1 เงินรับล่วงหน้า (Advance) จาก 

SQ49 ให ้SRPI 

ยอดคงคา้ง ณ ตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 

(ลดลง)ระหวา่งงวด 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

 

 

 

140,485 

- 

(140,485) 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

• ในปี 2557 SQ49 ได้ให้เงนิทดรอง (Advance) แก่ SRPI ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของ BC เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน โดยเงนิ Advance 

ดงักล่าวไมม่กีาํหนดชาํระคนืและไมม่กีารคดิดอกเบีย้  

• Advance คงค้างดงักล่าวเป็นผลมาจากการที ่SRPI เป็นบรษิทัที่

ถือหุ้นในบรษิทัอื่นโดยมไิด้มกีารดําเนินธุรกจิใดๆ จงึไม่มรีายได้

นอกจากเงนิปันผลรบัจากบรษิทัทีล่งทุน โดยเงนิปันผลรบัดงักล่าว

จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทที่ SRPI ลงทุนนัน้มีการขายโครงการหรือ

ทรพัยส์นิทีถ่อือยูเ่ป็นผลสาํเรจ็  

• SRPI ชําระคนืเงนิรบัล่วงหน้านี้ทัง้จํานวนเมื่อได้รบัเงนิจากการ

ขาย BPK4 (โครงการ Hyatt Place) ซึ่งแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมาส 2 

ปี 2561 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึ้นในอดตี มคีวามจําเป็นและ

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ SRPI เนื่ องจาก SRPI 

ต้องการใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องและใช้สนับสนุนการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย โดยไม่มกีารกําหนดระยะเวลาคนืและ
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ไม่มกีารคดิดอกเบีย้ซึง่เป็นเงื่อนไขทีส่อดคลอ้งกบัสภาพคล่องจาก

การดาํเนินงานของ SRPI   

3. บริษัท  บางกอก  โพสต์  จํ ากัด 

(มหาชน) (“Bangkok Post”)  

3.1 คา่สมาชกิหนงัสอืพมิพ ์(ของ BSA) 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

 

51,100 

4,340 

25,340 

4,200 

• BSA สมคัรสมาชกิหนังสอืพมิพ์บางกอก โพสต์ (Bangkok Post) 

สาํหรบัใหบ้รกิารในเซอรว์สิอพารท์เมนท ์Oakwood 24 จํานวนวนั

ละ 10 ฉบบัและมคี่าหนังสอืพมิพ์ฉบบัละ 14 บาท ซึ่งเป็นราคาที่

คดิกบับุคคลทัว่ไป   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

กบั BSA เป็นรายการปกตทิีม่อีตัราค่าธรรมเนียมระดบัเดยีวกบัที่

คดิกบับุคคลทัว่ไป  

 3.2 คา่สมาชกิหนงัสอืพมิพ ์(ของ BC ) 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

 

11,500 

- 

- 

- 

• BC สมคัรรบัสมาชกิหนังสอืพมิพบ์างกอก โพสต์ (Bangkok Post) 

ระยะยาวล่วงหน้าสําหรับ 26 เดือน (2 ก.พ. 61-19 เม.ย. 63) 

สําหรบัใช้ในสํานักงานใหญ่ จํานวน 1 หน่วยสมาชกิ ซึ่งได้รบัค่า

สมาชกิที ่Bangkok Post คดิกบับุคคลทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

กบั BC เป็นรายการปกตทิีม่อีตัราคา่ธรรมเนียมระดบัเดยีวกบัทีค่ดิ

กบับุคคลทัว่ไป  

4.นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ (“UG”) 

 

คา่ทีป่รกึษา 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

 

600,000 

- 

300,000 

- 

• เมื่อ 1 มี.ค. 2557 BAM ได้ทําสญัญาว่าจ้าง UG เป็นที่ปรึกษา

เพื่อใหค้าํปรกึษาในดา้นต่างๆ เช่น ธุรกจิ การเงนิ เงนิกูย้มื สญัญา

ต่างๆ ดําเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมายและลงนามในเอกสาร

ต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั  โดย UG 

ไดร้บัคา่ทีป่รกึษา 50,000 บาทต่อเดอืน  

• ต่อมาเมื่อ 1 ธ.ค. 2558 มกีารโอนยา้ยการว่างจา้ง UG จาก BAM 

ไปยงั BC โดยยงัคงเงือ่นไขต่างๆ ตามสญัญาไวต้ามเดมิ  
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• UG ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารและทีป่รกึษา 

โดยจะไดร้บัเพยีงค่าทีป่รกึษาเดอืนละ 50,000 บาท และไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอกี (รวมถงึการไม่รบัค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการ) 

• หากพจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะทีป่รกึษาของ UG กบั

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตามกฎบตัร

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งเปิดเผยในหวัขอ้ 11.2.1 นัน้ จะเหน็ไดว้่า 

UG มภีาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในฐานะที่ปรกึษามากกว่าการ

เป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คําปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอใน

บรษิทัวนัละ 3-4 ชัว่โมง 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่2 เมือ่ 

15 ม.ิย. 2561 ไดใ้หค้วามเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัว่าควรมมีติ

อนุมตัขิอบเขตหน้าทีแ่ละอตัราคา่ทีป่รกึษาของ UG ดงักล่าว 

• รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

กับ BC โดยนาย UG ได้มีส่วนช่วยในการให้คําปรึกษาแก่ BC 

อย่างดีมาโดยตลอด การกําหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดย

พจิารณาจากคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของ UG รวมถึงชัว่โมง

การทาํงานให ้BC  ซึง่เป็นการกาํหนดอตัราทีไ่มต่่างจากการว่าจา้ง

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และชัว่โมงการ

ทํางานใกลเ้คยีงกบั UG และค่าตอบแทนรวมที ่UG ไดร้บัต่อปีคดิ

เป็น  600,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนทีก่รรมการอสิระไดร้บั 

จงึเหน็วา่คา่ตอบแทนดงักล่าวสมเหตุสมผล  
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5.นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิล ์(“RN”) 

 

คา่ทีป่รกึษา 

ยอดคงคา้ง ณ สิน้งวด 

 

600,000 

- 

450,000 

- 

• เมื่อ 26 เม.ย. 2561 BC ได้ทําสญัญาว่าจ้าง RN เป็นที่ปรึกษา

เพื่อให้คําปรกึษาในด้านต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ได้แก่ การให้

คําแนะนํากลยุทธ์ในการตดิต่อกบันักลงทุนทีม่าลงทุนในโครงการ

ต่างๆ, ให้ความเหน็และคําแนะนําเกี่ยวกบัการจดัโครงสร้างการ

ลงทุน การวางแผน และกลยุทธ์ต่างๆ, การให้ความเห็นเรื่อง

รายงานทางการเงนิ การวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิในมมุมองของ

นักลงทุน, และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ

การเงนิ เนื่องจากคุณเนวลิล์มปีระสบการณ์เป็นผูบ้รหิารระดบัสูง

ด้านการลงทุนและด้านบญัชแีละการเงนิ ในบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่ประกอบธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารคอืบรษิทั 

ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) โดย RN จะไดร้บัคา่ที่

ปรกึษา 75,000 บาทต่อเดอืน มผีลตัง้แต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นตน้ไป 

• RN ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารและทีป่รกึษา 

โดยจะไดร้บัเพยีงค่าทีป่รกึษาเดอืนละ 75,000 บาท และไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอกี (รวมถงึการไม่รบัค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการ) 

• หากพจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะทีป่รกึษาของ RN กบั

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตามกฎบตัร

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งเปิดเผยในหวัขอ้ 11.2.1 นัน้ จะเหน็ไดว้่า 

RN มภีาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในฐานะที่ปรกึษามากกว่าการ

เป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คําปรกึษาอย่างสมํ่าเสมอทุก

สปัดาห ์
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่1 เมือ่ 

28 ม.ีค. 2561 ไดใ้หค้วามเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัว่าควรมมีติ

อนุมตัขิอบเขตหน้าทีแ่ละอตัราคา่ทีป่รกึษาของ RN ดงักล่าว 

• รายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

กับ BC การกําหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจาก

คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของ RN รวมถึงชัว่โมงการทํางานให้ 

BC  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร กํ าหน ดอัต ร าที่ ไ ม่ ต่ า ง จ าก ก า ร ว่ า จ้ า ง

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และชัว่โมงการ

ทํ า งานใกล้ เ คีย งกับ  RN จึง เห็นว่ าค่ าตอบแทนดังก ล่ าว

สมเหตุสมผล  

6. Mr. Mohit Maheshwari (“MM”) 6.1 เงินรับค่าธรรมเนียมดําเนินการ 

(Origination Fee)  

รายไดร้บัล่วงหน้า-ยอดคงคา้ง  

4,295,794 

 

4,295,794 

 

- 

 

4,295,794 

 

• MM มคีวามสนใจในการลงทุนในโครงการกมลา ตามคําชกัชวน

ของ MT จงึไดล้งนามในขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ 

Agreement หรอื SHA) ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2561 และขอ้ตกลง

เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมดําเนินการ (Origination Service 

Agreement หรอื OSA) ลงวนัที่ 21 กนัยายน 2561 และสญัญาที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อร่วมลงทุนในโครงการกมลา โดยจะเขา้มาถอืหุน้ใน 

BKMLH 6% โดย BKMLH เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัทที่

ดาํเนินโครงการกมลา 

• OSA กํ าหน ด เ รีย ก เ ก็บ  Origination Fee จ าก  MM จํ า น วน 

5,154,953 บาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่)  

• ต่อมา MM ได้ลงนามในสญัญาโอนสทิธิในการลงทุนตามสญัญา 

SHA, OSA และสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง (ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561) ใหแ้ก่

นักลงทุน 2 รายทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนักบั BC รายละ 0.5% ทํา

ให้ MM คงเหลือสดัส่วนการลงทุนในโครงการกมลานี้ 5% และ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ ปี 2561 6M2562 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

Origination Fee ที ่MM ตอ้งจ่ายกล็ดลงตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีจ่ะ

ลดลง คดิเป็น Origination Fee 4,295,794 บาท MM ได้ชําระเงนิ

เขา้มาใหแ้ก่ BC แลว้ในวนัที ่7 ธ.ค. 2018 ทัง้นี้ รายการดงักล่าว 

บนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธ.ค. 2561 

และ 31 ม.ีค. 2562 ตามลําดบั เนื่องจากยงัไม่ได้มกีารโอนหุน้ใน 

BKMLH ให ้MM  

• Origination Fee ที่ MM จ่ายเขา้มาคดิเป็น 5.6% ของต้นทุนรวม

โครงการ  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• ทีป่ระชุมความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กบั BC  

เป็นรายการปกติที่มอีตัราค่าธรรมเนียมระดบัเดยีวกบัที่คดิกบัผู้

รว่มลงทุนทัว่ไปทีค่ดิไมต่ํ่ากวา่ 3% ของตน้ทุนรวมโครงการ 

 6.2 เงนิกูย้มืจากผูร้ว่มลงทุน 

ยอดยกมา 

กูเ้พิม่ระหวา่งปี/งวด 

ลดลงระหวา่งปี/งวด 

ยอด ณ สิน้ปี/งวด 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2,276,350 

- 

2,276,350 

 

14,102 

14,102 

 

• MM ในฐานะผู้ร่วมลงทุนซึ่งเดิมมีแผนจะเข้ามาถือหุ้น 6% ใน

โครงการกมลา ดงัทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้ 6.1 แต่ไดม้กีารลงนามใน

สญัญาโอนสทิธใินการลงทุนลงวนัที ่2 พ.ย. 2561 ใหแ้ก่นักลงทุน 

2 รายทีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนักบั BC รายละ 0.5% รวมเป็น 1% 

ทาํให ้MM จะถอืหุน้ในโครงการกมลา 5%  

• ทัง้นี้ MM ได้ลงนามในสญัญาเงนิกู้ยมืระหว่าง BKLMH (ผู้กู้) กบั 

MM (ผู้ให้กู้ )  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สําหรับวงเงินกู้ยืม 

18,000,000 บาท แต่จากการโอนสิทธิในการลงทุนออกไป 1% 

ดงักล่าวทําให ้MM คงเหลอืสดัส่วนการลงทุนในโครงการกมลานี้ 

5% และจะต้องให้เงินกู้ยืมแก่ BKLMH ลดลงเหลือ 15,000,000 

บาท ซึง่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยมอีตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ ปี 2561 6M2562 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

เท่ากบั MLR-1% โดยใช้ MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็น

อตัราเดยีวกบัทีร่ะบุในสญัญาเงนิกูย้มืกบัผูร้ว่มลงทุนรายอื่นๆ  

• เมื่อวนัที่ 17 พ.ค. 2562 MM ได้โอนเงนิกู้ยมืดงักล่าวมายงับญัชี

ของ BKMLH  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

• ทีป่ระชุมความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่8 ส.ค. 2562 ไดใ้หค้วามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

มคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กบั BC  เป็น

รายการปกตทิีผู่ร้่วมลงทุนจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิตาม

สดัส่วนของการถอืหุน้ ตามทีต่กลงกนัในขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ 

(Shareholders’ Agreement หรือ SHA) และสญัญากู้ยืมเงนิโดย

คดิดอกเบีย้เหมอืนกบัผูร้ว่มลงทุนรายอื่นๆ ทัว่ไป 
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14.3. การคํา้ประกนั การจาํนอง และการจาํนํา  

ผู้คํา้ประกนั 

 

ผู้ได้รบัวงเงินกู้ 

 

ประเภทสินเช่ือ / 

หลกัทรพัย ์

วงเงิน     

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้

ไป ณ 30 

มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารคํา้

ประกนั / จาํนอง / จาํนํา 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล 

o บรษิทั บ ีควิ ดเีวล 

ลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(“BQD”) 

บรษิทั บทูคิ 

เซอรว์สิท ์                 

อพารท์เมนทส์ 

จาํกดั (“BSA”) 

วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน

การเงนิแหง่หน่ึง 

วงเงนิกูร้ะยะยาว 394 ลา้น

บาท  

(และวงเงินเบิกเกินบัญชี 

10 ล้ า น บ า ท Letter of 

Credit 2 ลา้นบาท) 

 

 

 

394 

 

 

 

394 

 

 

 

394 

 

คํ้าประกนัดว้ยโฉนดทีด่นิเลขที ่ 2053 

(พืน้ที ่0-3-45 4/10 ไร)่ กรรมสทิธิข์อง 

BQD (อยู่บริเวณเดียวกับโครงการ 

Oakwood 24 ของ BSA)  

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้

ใ น อ ดี ต  มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ

การได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนของ BC 

เน่ืองจาก BC ต้องการใช้เงินทุนใน

การเสรมิสภาพคล่องและใช้สนับสนุน

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัยอ่ย 

เมื่อวันที่  17 ม.ค. 2562 BC ได้ร ับ

หนังสอืยนิยอมใหป้ลดการคํ้าประกนั

ของ BQD ภายหลังจากที่ BC เป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและชําระคนืเงนิกู้ยมื

แก่สถาบนัการเงนิแลว้ นอกจากน้ี BC 

ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคามลูคา่ทีด่นิ

ของ BSA โดยบริษัท แกรนด์ แอส

เซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็นผู้

ประเมินราคาทรัพย์สินที่สํานักงาน 

ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ โดยราคา

ประเมินของที่ดิน BSA ณ 30 มิ.ย. 

2560 มู ล ค่ า  415. 3 ล้ า นบา ท  ซึ่ ง

มากกว่าวง เงินที่  BSA ได้ร ับจาก

สถาบนัการเงนิรายน้ี  
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ผู้คํา้ประกนั 

 

ผู้ได้รบัวงเงินกู้ 

 

ประเภทสินเช่ือ / 

หลกัทรพัย ์

วงเงิน     

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้

ไป ณ 30 

มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารคํา้

ประกนั / จาํนอง / จาํนํา 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล 

o ELEMENT BC หุน้กู ้ 90 N/A N/A ในเดอืน พ.ย. 2561 บรษิทัไดอ้อกหุน้

กู้ รุ่นใหม่จํานวน 90 ล้านบาท  ซึ่ง

จํานําด้วยหุ้น BC ที่ ELEMENT เป็น

ผูถ้อืหุน้ จาํนวน 74.63 ลา้นหุน้ ซึง่คดิ

เป็น 91.5% ของหุน้ BC ที ่ELEMENT 

ถอือยู่ทัง้หมด 81.60 ลา้นหุน้ ซึ่งหุน้กู้

รุ่นดงักล่าว มกีําหนดไถ่ถอนในเดอืน 

ส.ค. 2562 อยา่งไรกต็าม หลงัจาก BC 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าวและดําเนินการ

ปลดภาระคํ้าประกนัของ ELEMENT 

แล้ว BC จะไม่นําทรพัย์สนิของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องมาคํ้าประกันในลักษณะ

ดงักล่าวอกี 

ทีป่ระชุมความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครัง้ที่ 1 

เ มื่ อ วั น ที่  25 ก . พ .  2562 ไ ด้ ใ ห้

ความเห็นว่ารายการดงักล่าวมคีวาม

จาํเป็น และเป็นประโยชน์กบั BC   
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ผู้คํา้ประกนั 

 

ผู้ได้รบัวงเงินกู้ 

 

ประเภทสินเช่ือ / 

หลกัทรพัย ์

วงเงิน     

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 

ณ 31 มี.ค. 62 

(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้

ไป ณ 30 

มิ.ย. 62 

(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารคํา้

ประกนั / จาํนอง / จาํนํา 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล 

o ZENITH BC หุน้กู ้ 20 N/A N/A ในเดอืน ธ.ค. 2561 บรษิทัได้ออกหุน้

กู้ รุ่นใหม่จํานวน 20 ล้านบาท  ซึ่ง

จํานําด้วยหุ้น BC ที่ ZENITH เป็นผู้

ถือหุ้น จํานวน 16.58 ล้านหุ้น ซึ่งคดิ

เป็น 48.8% ของหุ้น BC ที่ ZENITH 

ถอือยู่ทัง้หมด 34.00 ลา้นหุน้ ซึง่หุน้กู้

รุ่นดงักล่าว มกีําหนดไถ่ถอนในเดอืน 

ก.ย. 2562 อยา่งไรกต็าม หลงัจาก BC 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าวและดําเนินการ

ปลดภาระคํ้ าประกันของ ZENITH 

แล้ว BC จะไม่นําทรพัย์สนิของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องมาคํ้าประกันในลักษณะ

ดงักล่าวอกี  

ทีป่ระชุมความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครัง้ที่ 1 

เ มื่ อ วั น ที่  25 ก . พ .  2562 ไ ด้ ใ ห้

ความเห็นว่ารายการดงักล่าวมคีวาม

จาํเป็น และเป็นประโยชน์กบั BC   
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14.4. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

BC ทํารายการระหว่างกนัด้วยความระมดัระวงั โดยคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของ BC และผูถ้อืหุ้นเป็นสําคญั 

การทํารายการระหว่างกนัของ BC กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกจิปกต ิหรอืเป็น

รายการทีม่คีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง BC โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ

ระหว่างกนัที่เกิดขึ้นจะถูกกําหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด และดําเนินการ

เช่นเดยีวกบัทีป่ฏบิตักิบัลูกคา้ทัว่ไปทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั สาํหรบัการกูย้มืเงนิกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

นัน้ BC ดาํเนินการไปเพือ่เสรมิสภาพคล่องตามความจาํเป็นเท่านัน้ 

14.5. มาตรการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั  

BC อนุมตัิรายการระหว่างกนัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ BC เป็นสําคญั โดยผ่านขัน้ตอนการพจิารณาตาม

ระเบียบปฏิบตัิของ BC และผ่านขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูงของ BC ร่วมพิจารณาถึง

ผลกระทบและให้มีการกําหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทํารายการกบั

บุคคลภายนอก 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นัน้ไม่มีอํานาจในการอนุมตัิรายการดงักล่าวกับ BC ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ BC จะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบญัชขีอง BC เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าวเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าว มคีวามจาํเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของ BC เป็นสาํคญั 

BC จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีส่าํคญัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของ BC 

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 ไดอ้นุมตัใินหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่าง BC กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวาม

เกี่ยวขอ้ง ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที่

ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ BC จะจดัทํา

รายงานสรุปการทาํธุรกรรมเพือ่รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลและคณะกรรมการ

บรษิทัทุกไตรมาส  

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 ไดอ้นุมตัใินหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลง

ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมทัง้ข้อบังคบั 
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ประกาศ และคาํสัง่ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

14.6. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  

BC มนีโยบายในการทํารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัและในอนาคตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ โดยถอืปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ด้วยนโยบายการกําหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทัว่ไป โดยผ่านกระบวนการพจิารณาอนุมตัิที่ชดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตามหลกัการการ

กํากบักจิการทีด่ ีถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และมาตรการการทํารายการระหว่างกนัของ BC และหน่วยงานกํากบัที่

เกีย่วขอ้ง  

สําหรบัรายการระหว่างกนัตามทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 14.2 และ 14.3 BC คาดว่าจะมเีพยีง 4 รายการทีจ่ะยงัคงเกดิ

ต่อเนื่องคอื 

o รายการคา่ทีป่รกึษานาย MT (หวัขอ้ 14.2 ขอ้ 1 รายการที ่1.1) 

o รายการคา่สมาชกิรบัหนงัสอืพมิพ ์(หวัขอ้ 14.2 ขอ้ 3)  

o รายการคา่ทีป่รกึษาของ UG (หวัขอ้ 14.2 ขอ้ 4) 

o รายการคา่ทีป่รกึษาของ นายรชิารด์ ปีเตอร ์เนวลิส ์(หวัขอ้ 14.2 ขอ้ 5)  

o รายการเงนิกูย้มืจาก MM (หวัขอ้ 14.2 ขอ้ 6.2) จนกวา่จะขายโครงการออกไป 

o สาํหรบัรายการอื่นๆ BC ไมม่แีนวโน้มทีจ่ะทาํรายการดงักล่าวอกีในอนาคต 

14.7. ข้อตกลงยินยอมจาํกดัขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ  

สบืเนื่องจากนายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล และนายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล ซึง่เป็นกรรมการ BC และนางรศัม ีทกัราล 

ซึง่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ BC มกีารประกอบธุรกจิทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั BC บุคคลดงักล่าวจงึร่วมลง

นามในข้อตกลงยนิยอมจํากดัขอบเขตการดําเนินธุรกิจ (Letter of Undertaking) เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ดงัสรุปไวใ้นสว่นที ่2.2.1 หวัขอ้ 1.7.1  
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ส่วนท่ี 2.4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

15. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

15.1. สรปุรายงานผูส้อบบญัชี 

ประจาํงวด ผูส้อบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

ปี 2559 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4098 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบญัช ีจาํกดั 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั 

แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

ของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด

เฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิ 

ปี 2560 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัช ีจาํกดั 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั 

แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

ของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด

เฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิ 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3 (การปรับปรุงรายการเพื่อการออกงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใหม่) BC ได้

ปรับปรุงรายการรายได้ค่าธรรมเนียมดําเนินการ 

(Origination Fee) เนื่องจากผูบ้รหิารมกีารพจิารณาใหม ่

เหน็ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมดําเนินการบางส่วนเป็นสิง่

ตอบแทนที่ได้รบัจากการจําหน่ายส่วนได้เสยีในบรษิัท

ย่อยโดยอํานาจควบคุมไม่เปลีย่นแปลง กลุ่มบรษิทัและ

บริษัทจึงได้ปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 ใหม่ ดังนั ้นรายงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตฉบบันี้จงึไดอ้อกใหมแ่ทนรายงานฉบบัเดมิ 
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ประจาํงวด ผูส้อบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 4 (การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช)ี ซึ่ง

อธบิายถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี

เกีย่วกบัการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการของทีด่นิ

จากวธิรีาคาทุนเป็นวธิกีารตรีาคาใหม ่

ปี 2561 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัช ีจาํกดั 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั 

แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

ของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด

เฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิ 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัช ีจาํกดั 

 ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั 

แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

ของกลุ่มบรษิทัและ BC ตามลาํดบั ณ วนัที ่30 มถุินายน 

2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบั

งวดสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

 

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

สินทรพัย ์
      

  

สินทรพัยห์มุนเวียน 
      

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 220.4  12.3%  283.0  9.0%  229.7  6.6%  753.1 19.4%  

ลกูหน้ีการคา้ 9.7  0.5%  29.9  1.0%  20.1  0.6%  14.3 0.4%  

ลกูหน้ีอื่น 18.0  1.0%  67.3  2.1%  77.9  2.2%  58.8 1.5%  

สนิคา้คงเหลอื 7.2  0.4%  1.1  0.0%  1.1  0.0%  1.0 0.0%  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็น

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 -    -   652.4  20.8%   -    -   - -   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10.5  0.6%  12.1  0.4%  15.3  0.4%  10.5 0.3%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 265.7  14.8%  1,045.7  33.4%  344.0  9.9%  837.8 21.6%  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 3.1  0.2%  3.2  0.1%  3.1  0.1%  53.0  1.4%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18.9  1.1%  124.8  4.0%  143.4  4.1%  148.6  3.8%  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

41.0  2.3%  53.7  1.7%  53.7  1.5%  53.7  1.4%  

ดอกเบีย้คา้งรบัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.2  0.1%  10.2  0.3%  14.3  0.4%  15.6  0.4%  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,136.2  63.3%  1,627.2  52.0%  2,460.4  70.5%  2,708.6  69.7%  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 3.2  0.2%  3.3  0.1%  3.4  0.1%  5.7  0.1%  

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 286.0  15.9%  239.4  7.6%  411.7  11.8%  31.6  0.8%  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.8  0.2%  12.1  0.4%  21.1  0.6%  18.1  0.5%  

เงนิมดัจาํทีด่นิ 30.0  1.7%  9.2  0.3%   -    -    -    -   

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 4.0  0.2%  3.2  0.1%  32.4  0.9%  14.0  0.4%  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,528.4  85.2%  2,086.3  66.6%  3,143.5  90.1%  3,048.8  78.4%  

รวมสินทรพัย ์ 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.15 หน้า 4 

 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 13.4  0.7%  9.4  0.3%  80.7  2.3%  82.8  2.1%  

เจา้หน้ีการคา้ 4.1  0.2%  3.5  0.1%  5.1  0.1%  2.4  0.1%  

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง 35.6  2.0%  77.4  2.5%  174.7  5.0%  77.5  2.0%  

เจา้หน้ีอื่น 61.4  3.4%  46.2  1.5%  87.6  2.5%  98.6  2.5%  

เงนิปันผลคา้งจ่าย  -    -    -    -    -    -    -    -   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

164.1  9.1%  28.1  0.9%  46.4  1.3%  172.5  4.4%  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่นทีถ่งึ

กําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

42.6  2.4%  169.7  5.4%   -    -   138.1  3.6%  

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่นทีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

8.8  0.5%  26.0  0.8%   -    -   15.7  0.4%  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

0.8  0.0%  0.8  0.0%  0.9  0.0%  2.8  0.1%  

หุน้กู ้  -    -   102.7  3.3%  108.3  3.1%  109.6  2.8%  

ดอกเบีย้หุน้กูค้า้งจ่าย  -    -   0.6  0.0%  0.6  0.0%  0.6  0.0%  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.1  0.0%  6.4  0.2%  16.3  0.5%  57.0  1.5%  

หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที่

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่

ขาย  

 -    -   499.2  15.9%   -    -    -    -   

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 11.0  0.6%  12.9  0.4%  17.5  0.5%  9.2  0.2%  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 341.9  19.1%  983.0  31.4%  538.1  15.4%  766.8  19.7%  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 962.3  53.6%  1,030.8  32.9%  1,588.2  45.5%  1,501.6  38.6%  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 76.8  4.3%   -    -    -    -   2.3  0.1%  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่น 479.7  26.7%  426.0  13.6%  556.0  15.9%  436.5  11.2%  

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.5  0.1%   -    -    -    -   0.0  0.0%  

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 73.4  4.1%  76.3  2.4%  100.0  2.9%  94.3  2.4%  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3.2  0.2%  2.3  0.1%  1.5  0.0%  4.8  0.1%  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16.2  0.9%  17.6  0.6%  16.8  0.5%  22.3  0.6%  

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.0  0.3%  94.4  3.0%  103.0  3.0%  104.3  2.7%  

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 61.1  3.4%  8.2  0.3%  6.5  0.2%  7.9  0.2%  

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 44.7  2.5%  28.1  0.9%  43.9  1.3%  19.5  0.5%  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,724.7  96.1%  1,683.8  53.8%  2,415.9  69.3%  2,193.6  56.4%  

รวมหน้ีสิน 2,066.6  115.2%  2,666.8  85.1%  2,954.0  84.7%  2,960.3  76.2%  
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 340.0  19.0%  340.0  10.9%  340.0  9.7%  340.0  8.7%  

สว่นเกนิทุนจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีใน

บรษิทัยอ่ย 

71.5  4.0%  133.0  4.2%  199.0  5.7%  151.6  3.9%  

กําไร (ขาดทุน) สะสม         

   จดัสรรแลว้  -    -   2.8  0.1%  5.6  0.2%  5.6  0.1%  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (240.6) (13.4%) (282.4) (9.0%) (384.1) (11.0%) (268.6) (6.9%) 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(145.0) (8.1%) (90.3) (2.9%) (86.3) (2.5%) (86.1) (2.2%) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (8.6) (0.5%) 439.4  14.0%  443.1  12.7%  443.1  11.4%  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 17.3  1.0%  542.4  17.3%  517.2  14.8%  585.6  15.1%  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (289.7) (16.1%) (77.2) (2.5%) 16.3  0.5%  340.7  8.8%  

รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (272.4) (15.2%) 465.3  14.9%  533.5  15.3%  926.3  23.8%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  
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บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2561 6M2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ

โรงแรมและศนูยก์ารคา้

เพือ่ใหเ้ช่า 

197.9  78.9%  207.0  42.5%  231.4  41.6%  128.6  29.8%  131.0  19.4%  

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 36.8  14.7%  28.1  5.8%  16.9  3.0%  8.5  2.0%  8.7  1.3%  

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สดุ

สญัญาบรหิาร 

 -    -   14.5  3.0%  7.2  1.3%  7.2  1.7%  11.2  1.7%  

กําไรจากการขายเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ย 

 -    -   230.9  47.4%  291.0  52.3%  273.4  63.4%  522.3  77.3%  

รายไดค้า่ปรบัจากงานกอ่สรา้ง

ล่าชา้ 

- - - - 5.4  1.0%   -    -    -    -   

รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ 2.0  0.8%   -    -    -    -    -    -    -    -   

ดอกเบีย้รบั 3.4  1.4%  3.5  0.7%  3.4  0.6%  1.7  0.4%  1.8  0.3%  

กําไรจากการไดร้บัยกเวน้

ดอกเบีย้จ่าย 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

รายไดอ้ื่น 10.7  4.3%  2.8  0.6%  0.7  0.1%  11.8  2.7%  0.9  0.1%  

รวมรายได้ 250.9 100.0%  486.7 100.0%  556.2 100.0% 431.3 100.0%  675.9 100.0%  

ตน้ทุนจากการประกอบกจิการ

โรงแรมและศนูยก์ารคา้

เพือ่ใหเ้ช่า 

102.3  40.8%  91.6  18.8%  92.2  16.6%  51.6  12.0%  51.2  7.6%  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 14.3  5.7%  9.2  1.9%  5.9  1.1%  3.0  0.7%  2.8  0.4%  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 51.4  20.5%  62.2  12.8%  56.0  10.1%  26.7  6.2%  34.0  5.0%  

ขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิ  -    -   2.3  0.5%   -    -    -    -    -    -   

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 18.4  7.3%  19.9  4.1%  20.3  3.6%  11.1  2.6%  7.0  1.0%  

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 192.3  76.7%  207.6  42.7%  206.3  37.1%  118.2  27.4%  120.8  17.9%  

ตน้ทุนทางการเงนิ 74.3  29.6%  95.0  19.5%  100.7  18.1%  50.4  11.7%  68.5  10.1%  

รวมค่าใช้จ่าย 453.0 180.6%  487.8 100.2%  481.4  86.5%  260.9  60.5%  284.3  42.1%  

สว่นแบ่งผลขาดทุนจากเงนิ

ลงทุนในการรว่มคา้ 

(1.8) (0.7%) (10.6) (2.2%) 4.7  0.8%  (1.7) (0.4%) 3.8  0.6%  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (203.9) (81.3%) (11.7) (2.4%) 79.5  14.3%  168.7  39.1%  395.4  58.5%  

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้ (0.8) (0.3%) (3.6) (0.7%) (18.1) (3.3%) (12.0) (2.8%) (46.9) (6.9%) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (204.7) (81.6%) (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2561 6M2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน           

รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภท

ใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 

          

กําไรจากการตรีาคาทีด่นิใน

บรษิทัยอ่ย 

 -    -   569.5 117.0%  26.5  4.8%   -    -    -    -   

กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่

ใหมข่องผลประโยชน์

พนกังานทีก่ําหนดไว ้

(9.0) (3.6%) 1.4  0.3%  (0.4) (0.1%)  -    -    -    -   

สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นในการรว่มคา้-สทุธจิาก

ภาษเีงนิได ้

0.3  0.1%  187.3  38.5%  16.9  3.0%   -    -    -    -   

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่

ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั 

1.9  0.7%  (114.2) (23.5%) (5.2) (0.9%)  -    -    -    -   

รวมรายการทีจ่ะไมถู่กจดั

ประเภทใหมไ่วใ้นกําไรหรอื

ขาดทุนภายหลงั 

(6.8) (2.7%) 644.0 132.3%  37.8  6.8%   -    -    -    -   

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี/งวด 

(211.5) (84.3%) 628.7 129.2%  99.2  17.8%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)           

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (121.6) (48.5%) 15.6  3.2%  (66.7) (12.0%) (11.6) (2.7%) 68.4  10.1%  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 

(82.9) (33.0%) (30.9) (6.3%) 128.1  23.0%  168.3  39.0%  280.1  41.4%  

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยก่อนการ

รวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(0.3) (0.1%)  -    -     -    -    -    -    -   

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี/งวด (204.7) (81.6%) (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M2561 6M2561 

(หน่วย: ล้านบาท) จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-สทุธิ

จากภาษีเงินได้ 

          

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (6.9) (2.8%) 448.0  92.1%  26.5  4.8%   -    -    -    -   

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 

0.1  0.1%  196.0  40.3%  11.2  2.0%   -    -    -    -   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

สาํหรบัปี 

(6.8) (2.7%) 644.0 132.3%  37.8  6.8%   -    -    -    -   

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

เบด็เสรจ็รวม 

          

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (128.5) (51.2%) 463.6  95.3%  (40.1) (7.2%) (11.6) (2.7%) 68.4  10.1%  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 

(82.7) (33.0%) 165.1  33.9%  139.4  25.1%  168.3  39.0%  280.1  41.4%  

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยก่อนการ

รวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(0.3) (0.1%)  -    -    -    -    -    -    -    -   

กําไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผู้

ถอืหุน้ก่อนการโอนกจิการ 

(BAM) 

- - - - - -  -    -    -    -   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 

(211.5) (84.3%) 628.7 129.2%  99.2  17.8%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้

พืน้ฐาน 

(0.36)  0.05  (0.20)  (0.03)  0.20  

  

 

 

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                         สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.15 หน้า 9 

 

บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี  (204.7) (15.3) 61.4 348.5 

ปรบัรายการทีก่ระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)     

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 0.8 3.6 18.1 46.9 

ตน้ทุนทางการเงนิ 74.3 95.0 100.7 68.5 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 34.8 37.7 22.3 34.0 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  -    -   6.0  -   

คา่เช่าตดัจาํหน่าย 16.7 24.5 33.7  -   

ขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิในบรษิทัยอ่ย  -   2.3 (2.3)  -   

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้สทุธจิากภาษ ี 1.8 10.6 (4.7) (3.8) 

หน้ีสงสยัจะสญู - - - - 

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 0.1 (0.0) 0.3 0.0 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายคา่เชา่จ่ายลว่งหน้า  -    -   0.0 0.9 

กลบัรายการตดัจาํหน่ายหน้ีสญู - - - (0.8) 

ดอกเบีย้รบั (3.4) (3.5) (3.4) (1.8) 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  -   (230.9) (291.0) (522.3) 

รายไดอ้ื่น (5.6)  -    -    -   

 (85.4) (76.1) (58.9) (29.9) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน     

ลกูหน้ีการคา้ (5.2) (27.8) 3.2 (10.3) 

ลกูหน้ีอื่น 4.2 (3.2) (25.2) (24.0) 

สนิคา้คงเหลอื (6.6) (0.2) 0.0 0.0 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3.9 (5.4) (3.6) 4.2 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 8.1 (0.0) 0.0 0.1 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 10.8 (0.6) (29.1) 16.6 

เจา้หน้ีการคา้ 0.8 2.9 1.0 1.1 

เจา้หน้ีอื่น (8.1) 15.3 (8.6) 10.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.6 3.1 (7.2) 5.9 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (0.5) 2.6 5.0 1.6 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 9.3 15.4 5.2 15.5 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดาํเนินงาน  (67.1) (74.0) (118.2) (9.0) 

ภาษเีงนิไดจ่้ายออก (11.2) (11.4) (14.1) (12.0) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  (78.3) (85.5) (132.3) (21.1) 
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รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 63.5 438.1 918.8 928.4 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัคา่ใชจ่้ายในการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  -   (17.3) (20.5) (20.5) 

เงนิสดรบัจาการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 0.2 0.0 0.0 0.0 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (254.9) (505.1) (730.6) (352.4) 

เงนิสดรบั (จ่าย) จากเงนิมดัจาํทีด่นิ (30.0) (9.2)  -    -   

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1.3) (2.2) (0.4) (2.5) 

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้าเพิม่ขึน้ (73.5) (194.3) (205.4) (42.3) 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัเพิม่ขึน้จากการขายเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ย 

 -    -    -   (50.0) 

ชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.9  -    -   - 

รบัดอกเบีย้ 19.6 0.7 0.7 0.4 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (275.6) (289.3) (37.5) 461.1 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิสดรบั(จ่าย)จากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

ธนาคาร 

(10.9) 0.7 67.0 8.0 

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1.0) (1.1) (1.0) (1.0) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากธนาคาร 417.8 537.2 659.8 365.6 

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระเงนิกูย้มืจากธนาคาร (32.1) (184.3) (509.2) (334.7) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 80.5 30.0  -   2.3 

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (59.1) (106.8)  -    -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการอื่น 101.8 152.6 95.6 43.5 

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระเงนิกูย้มืจากกจิการอื่น  -   (36.3) (135.3) (24.9) 

เงนิสดรบัสทุธจิากการออกหุน้กู ้  -   101.9 3.2  -   

เงนิปันผลจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั  -   - (51.0) - 

เงนิปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (39.2) (36.1) (165.3) - 

เงนิสดรบัจากการโอนหุน้ใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 13.5 55.7 245.0 78.8 

จ่ายดอกเบีย้ (55.3) (70.6) (97.9) (54.3) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 416.0 442.9 110.9 83.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 62.1 68.2 (58.8) 523.4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 158.2 220.4 283.0 229.7 

เงนิสดในกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจาํหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อื

ไวเ้พือ่ขาย 

- (5.5) 5.5  -   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 220.4 283.0 229.7 753.1 
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บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน1 

2559 2560 2561 6M2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)        

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า  0.8   1.1  0.6  1.1  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า  0.7   0.3  0.5  1.0  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า  (0.3)  (0.1) (0.2) (0.1) 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้2 เท่า  33.3   12.6  10.2  17.6  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่2 วนั  10.8   28.6  35.2  20.4  

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า  47.6   44.0  160.2  156.0  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั  7.6   8.2  2.2  2.3  

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หน้ี วนั  50.0   47.8  40.6  48.4  

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั  7.2   7.5  8.9  7.4  

Cash Cycle วนั  11.2  29.2  28.6  15.3  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability ratio) 

     

อตัรากําไรขัน้ตน้ %  21.3%   61.9%   68.1%   77.9%  

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน % (54.8%)  17.3%   33.0%   53.0%  

อตัรากําไรอื่น3 %  5.6%   0.8%   0.7%  0.6%4 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกําไร %  60.4%  (102.6%) (73.4%) (17.4%) 

EBITDA Margin % (31.2%)  29.9%   42.5%   53.1%  

อตัรากําไรสทุธ ิ % (81.6%) (3.1%)  11.0%   31.6%  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ %  NA  (15.9%)  12.3%   34.4%  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Fully Diluted) %  NA  (5.8%)  9.2%   28.0%  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 

     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (12.6%) (0.6%)  1.9%   7.7%  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (15.1%)  3.4%   5.7%   14.2%  

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า  0.2   0.2   0.2   0.2  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

(Financial policy ratio) 

     

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า  NA   5.7  5.5   3.2  

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า  (0.7)  (0.8) (1.2)  (0.5) 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั5 เท่า  (0.1)  (0.1) (0.1)  (0.0) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล %  -    -   83.0%  -  
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หมายเหตุ: 

(1) หลกัการคํานวณอตัราส่วนในรอบไตรมาสจะเป็นรูปแบบการใช้ตัวเลขที่มาจากการรวมยอดของผลประกอบการไตรมาสนัน้ๆ 

ยอ้นหลงัไปจนครบ 1 ปีเตม็ (Trailing 12 months: TTM) 

(2) ไมนํ่ากําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมารวมในการคาํนวณ  

(3) อตัรากําไรอื่น = (ดอกเบีย้รบั + กําไรจากการไดร้บัยกเวน้ดอกเบีย้จ่าย + รายไดอ้ื่น - ขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิ) / รายไดร้วม 

(4) อตัราทีแ่สดงน้ีมกีารปรบักําไรอื่นงวด 6M61 จากยอด 11.8 ลา้นบาท เหลอื 0.5 ลา้นบาท ตามทีม่กีารปรบัยอดของ ณ สิน้ปี 2018 

โดยยอดทีป่รบัออก 11.3 ลา้นบาท แยกเป็นการเคลมจากการตรวจรบังานก่อสรา้ง 8.3 ลา้นบาท และ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายทีต่ัง้ไวเ้กนิ

ประมาณ 3.0 ลา้นบาท 

(5) อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน / (เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าการเงนิ + เงนิสดจ่ายเพื่อชําระเงนิกู้ยมื + เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัย ์+ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีเ่พิม่ขึน้ + เงนิปันผลจ่าย + การ

ไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 1 

 

16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

BC ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบ สรา้ง-ดาํเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) โดยทีผ่่านมา 

BC จะเป็นผู้เริม่ดําเนินการตัง้แต่การจดัหาทําเลที่ดิน ว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง ประเมนิและควบคุมมาตรฐานงาน

ก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็ หลงัจากนัน้ BC จะบรหิารโครงการจนมกีระแสเงนิสดในระดบัหนึ่ง แลว้จงึขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อ

โครงการ (Buyers) ทีค่าดหวงัผลตอบแทนจากการดําเนินงานอสงัหารมิทรพัยท์ีพ่รอ้มดําเนินการและมกีระแสเงนิสด

แล้วต่อไป ทัง้นี้ การขายโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. การขายหุน้ของบรษิทัย่อย และ 2. การ

ขายสนิทรพัยข์องโครงการ ซึง่ขึน้กบัความตอ้งการของผูซ้ือ้โครงการเป็นหลกั 

รายละเอยีดโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี ่BC ขายไปในชว่งปี 2557 – 6M62 

 โครงการ สดัส่วน

การลงทุน 

ธรุกิจ ปีท่ีขาย รปูแบบการ

ขายโครงการ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์

ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 

51.0% โรงแรมและเซอรว์สิอ

พารท์เมน้ท ์

2557 ขายสนิทรพัย ์

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา รสีอรท์ 51.0% โรงแรม 2558 ขายหุน้ 

3. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 

(Rain Hill) 

63.7% ศนูยก์ารคา้ 2560 ขายหุน้ 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่า

ตอง 

20.4% โรงแรม 2561 ขายหุน้ 

5. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระ

โขนง (Summer Hill) 

26.0% ศนูยก์ารคา้ 2562 ขายหุน้ 

6. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ (Summer 

Hub Office) 

26.0% สาํนกังานใหเ้ช่า 2562 ขายหุน้ 

ในปี 2558 BC ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มดว้ยการเขา้ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ภายใต้

การควบคุมเดยีวกนัของกลุ่มผูถ้อืหุ้น รวมถงึการเขา้ซื้อธุรกจิการบรหิารสนิทรพัย์ที่ดําเนินการโดย BAM ซึ่งรวมถงึ

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและการถ่ายโอนพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลใหปั้จจุบนั BC มรีายไดห้ลกั 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  

1) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัยใ์นบรษิทัยอ่ย  

2) รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม ศูนย์การคา้ ซึ่งเป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในช่วงก่อนการขายโครงการ 

และ 

3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ 
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ณ 31 ธนัวาคม 2561 BC มโีครงการทีด่าํเนินการแลว้และอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งดงันี้ 

ก. กลุ่มธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 

24 

BSA 100.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

BMT2 49.8% ดาํเนินการแลว้ 

3. วลิล่า 1 ป่าตอง BPK2 20.4% ดาํเนินการแลว้ 

4. วลิล่า 2 ป่าตอง BPK3 20.4% อยูร่ะหวา่งปรบัปรุง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการภายใน 2Q62 

5. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

BPTS3 32.1% ดาํเนินการแลว้ 

6. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

BCMN1 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

7. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ท ู BCMN2 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 3Q63 

8. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ี BCMN3 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 3Q63 

9. โครงการสขุมุวทิ 16-2 BBS16-2 51.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน ภายใน 2Q63 

10. โครงการสขุมุวทิ 36 BBS36 73.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 1Q64 

11. โครงการกมลา 1 BKML1 75.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 4Q63 

12. โครงการกมลา 2 BKMKL2 75.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 4Q63 
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ข. กลุ่มธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์(บรษิทัรว่มคา้) 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 BB 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 BR 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 BL 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 BA 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

 

ค. กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการค้า (Commercial Real Estate) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจศูนย์การค้าและ

สาํนกังานใหเ้ชา่ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. Summer Point BPKN3 38.3% อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะ

เปิดดาํเนินการใน 2Q63 

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 4 

 

16.2. วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ ตามงบการเงินรวม 

รายได้รวม 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. กําไรจากการขายเงนิ

ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

- - 230.9 47.4% 291.01 52.3% 284.72 66.0% 522.3 77.3% 

2. รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการโรงแรม 

ศนูยก์ารคา้และอาคาร

สาํนกังานใหเ้ช่า 

197.9 78.9% 207.0 42.5% 231.4 41.6% 128.6 29.8% 131.0 19.4% 

3. รายไดจ้ากการบรหิาร 38.9 15.5% 42.5 8.7% 24.2 4.3% 15.7 3.6% 19.9 2.9% 

4. รายไดอ้ื่นๆ 14.1 5.6% 6.2 1.3% 9.6 1.7% 2.23 0.5% 2.6 0.4% 

รวมรายได้ 250.9 100% 486.7 100% 556.2 100% 431.3 100.0% 675.9 100.0% 

รายไดข้อง BC แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (กาํไรจากการขายโครงการ) 

เนื่องจากกําไรจากการขายโครงการมจีํานวนทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัรายไดป้ระเภทอื่นๆ จงึเป็นปัจจยั

หลกัที่ส่งผลกระทบให้รายได้รวมของ BC มคีวามผนัผวนตามรูปแบบการดําเนินธุรกจิ BOS โดยในช่วงปี 2558 ถงึ 

6M62 BC ไดม้กีารขายโครงการทัง้สิน้ 5 โครงการ ดงันี้ 

โครงการ สดัส่วนการถือหุ้น 

โดย BC 

ปีท่ีขาย ราคาขาย 

(ล้านบาท) 

กาํไรจากการขาย 

(ล้านบาท) 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์

เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์

สขุมุวทิ 18 

51.0% 2557 702.0 347.9 

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 492.0 233.9 

3. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 

64.9% 2560 446.0 233.4 

 
1 ประกอบไปดว้ยกาํไรจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 288.5 ลา้นบาท และจากการขายศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 ซึง่เป็นรายการภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) จาํนวน 2.5 ลา้นบาท ทีผู่ซ้ือ้ (Buyer) มหีน้าทีต่อ้งนําส่งใหแ้ก่ BC ตามสญัญา 

หลงัจากขอคนืไดส้าํเรจ็ในปี 2561 
2 ปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นไปตามกบัการปรบัปรุงงบสิน้ปี 2561 โดยการปรบัยอด 11.3 ลา้นบาททีอ่ยู่ในรายไดอ้ืน่ ไปเป็นกาํไรจากการ

ขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เนื่องจากเป็นการปรบัปรุงมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธจิากการขายโครงการ 
3 ปรบัปรุงรายการตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 
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โครงการ สดัส่วนการถือหุ้น 

โดย BC 

ปีท่ีขาย ราคาขาย 

(ล้านบาท) 

กาํไรจากการขาย 

(ล้านบาท) 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภเูกต็ ป่าตอง 

26.4% 2561 927.0 288.5 

5. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอร์

ฮลิล ์พระโขนง 

(Summer Hill) 

6. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ 

(Summer Hub Office) 

26.0% 2562 957.0 522.3 

2) รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม และศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ 

2.1) รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

BC ดําเนินธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์เม้นท์ใน 2 รูปแบบ คอื ดําเนินการเองโดยบรษิัทย่อย 

(โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24, โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ และ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ 

ป่าตอง) และลงทุนผ่านกจิการร่วมคา้ (กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 แห่ง) ทัง้นี้ การลงทุนในรปูแบบกจิการร่วมคา้นัน้ จะ

มไิดร้บัรูเ้ป็นรายได ้แต่จะรบัรูเ้ป็น “สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย  

รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพารท์เมนท์ประกอบไปดว้ยรายไดค้่าหอ้งพกั รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดค้่าเช่าและบรกิารซึ่งเป็นรายไดท้ีท่างโรงแรมใหร้า้นอาหารภายนอกเช่าพืน้ที ่

คา่บรกิารซกัรดีและสปา และรายไดอ้ื่น 

ตารางแสดงรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 86.7 86.5  88.2   44.3   42.5  

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

 8.94  -     -     -     0.35  

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 31.96  91.8   28.47   28.4   -    

4. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

-     3.68    44.0   24.0   30.5  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- - -  -     1.09  

 
4 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา ปิดปรบัปรุงตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2559 
5 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา เปิดดาํเนินการอกีครัง้เมือ่ 15 เมษายน 2562 
6 โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 1 พฤษภาคม 2559  
7 โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ขายเมือ่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 
8 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ เปิดดาํเนินการเมือ่ 9 ธนัวาคม 2560 
9 โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั เปิดดาํเนนิการเมือ่ 1 มถิุนายน 2562 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 6 

 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

6. วลิล่า 1 ป่าตอง -  -   0.910   0.1   0.9  

รวมรายได้ธรุกิจโรงแรม 127.4 181.9  161.5   96.8   75.2  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทใ์นปี 2560 จาํนวน 181.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 

เป็นจาํนวน 54.5 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการเปิดดาํเนินการเตม็ปีของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง และการเปิด

ดําเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเกต็ ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2560 โดยในปี 2561 BC มรีายไดจ้าก

ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์161.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจาํนวน 20.4 ลา้นบาทโดยมเีหตุผลหลกั

มาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 อย่างไรกต็าม BC มรีายไดเ้พิม่เตมิ

จากการเปิดดาํเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ เตม็ปีทีจ่าํนวน 44.0 ลา้นบาท 

6M62 BC มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 75.2 ล้านบาท ลดลงจาก 6M61 เป็น

จํานวน 21.6 ลา้นบาท โดยมเีหตุผลหลกัมาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 

2561 อย่างไรกต็าม BC มรีายไดเ้พิม่เตมิเลก็น้อยจากการเปิดดาํเนินการของ วลิล่า 1 ป่าตอง ทีเ่ปิดดาํเนินการเมื่อ 12 

เมษายน 2561 เป็นจาํนวน 0.9 ลา้นบาท และจากโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั อกีจาํนวน 1.0 ลา้นบาท 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar11) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24  2,776   2,805   2,877   2,862   2,748  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

767 -  -     -     -    

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 789 1,490  2,860   2,860   -    

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 633  475  545   726  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- - - - 136 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

 

 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 
10 วลิล่า 1 ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 12 เมษายน 2561 โดยไดท้าํสญัญาใหเ้ชา่และสญัญาใหบ้รกิารแก่บุคคลทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กนัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2561 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2563 ในอตัราค่าธรรมเนียมรวม 150,000 บาท/เดอืน 
11 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) หมายถงึคา่เฉลีย่ทัง้ปีของรายไดค้า่หอ้งต่อจํานวนหอ้ง

ทัง้หมดทีม่ไีวข้าย 
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1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24  3,344   3,330   3,391   3,324   3,409  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

1,062 -  -     -     -    

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 1,697 1,921  3,066   3,066   -    

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 1,030  901   982   1,092  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- -  -     -    1,486 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate12) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 83.0% 84.2% 84.8% 86.1% 80.6% 

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

72.2% - - - 11.4% 

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 46.5% 77.6% 93.3% 93.3% - 

4. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 61.5% 52.7%  55.5%   66.4%  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- - - - 9.1% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ในปี 2559 - 2561 RevPar ของโรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขมุวทิ 24 มมีลูค่าประมาณ 2,800 บาท/วนั/

หอ้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) ประมาณ 3,300 บาท/วนั/หอ้ง ขณะที ่Occ. Rate 

ของโรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24 อยู่ในระดบั 83.0% 84.2% และ 84.8% ตามลําดบั โดยอตัราการเขา้พกัปี 

2559 ทีน้่อยกว่าปีอื่นๆ มาจากลกัษณะของธุรกจิโรงแรมทีเ่น้นไปยงักลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้พกัแบบระยะยาว (Long-stay) ซึง่

สว่นใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาปฏบิตังิานในประเทศไทยตามนโยบายของบรษิทัตน้สงักดั ซึง่มปัีจจยัของการ

ลดต้นทุนในการบรหิารงานรวมถึงการโยกย้ายสํานักงานใหญ่ไปยงัประเทศอื่น อย่างไรก็ตามโรงแรมก็ยงัสามารถ

ดําเนินการให ้ADR อยู่ในระดบัเดมิอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2560 - 2561 อตัราเขา้พกัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการปรบักล

ยทุธก์ารทาํการตลาดทีมุ่ง่เน้นไปหาลกูคา้เขา้พกัระยะสัน้ (Short-stay) มากขึน้  

ในปี 2559 - 2561 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา ม ีRevPar และ ADR ในปี 2559 ก่อนปิดเพือ่

ปรบัปรุงอยู่ทีป่ระมาณ 700 บาท/วนั/หอ้ง และ 1,100 บาท/วนั/หอ้ง โดยไดเ้ปิดดาํเนินการอกีครัง้หลงัปรบัปรุงเมื่อวนัที ่

15 เมษายน 2562 โดยม ีOcc.Rate ที ่11.4% 

ในส่วนโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตองที่เปิดดําเนินการในปี 2559 นัน้เนื่องจากโรงแรมพึ่งเริม่

ดําเนินการประมาณกลางปีจงึยงัมอีตัราเขา้พกัไม่สูงมากนัก ต่อมาในปี 2560 และ 2561 RevPar ของโรงแรมเพิม่ขึน้

 
12 อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) หมายถงึ จาํนวนหอ้งทีข่ายไดต่้อจํานวนหอ้งทัง้หมดทีม่ไีวใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ตาราง Occ. 

Rate จะแสดงเฉพาะระยะเวลาทีโ่รงแรมอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของ BC เท่านัน้ 
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ตามอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate: Occ. Rate) ทีเ่พิม่สงูขึน้จาก 46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 สง่ผล

ให ้RevPar ในปี 2560 เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,500 บาท/วนั/หอ้ง ทัง้นี้ BC ไดข้าย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง ใน 1Q61 เนื่องจากช่วงก่อนขายโครงการเป็นช่วงท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็ ดงันัน้ผลประกอบการของโครงการ

สําหรบัปี 2561 จงึม ีRevPar ADR และ Occ. Rate ที่ด ีอยู่ที่ 2,860 บาท/วนั/ห้อง 3,066 บาท/วนั/ห้อง และ 93.3% 

ตามลาํดบั  

ในขณะที ่โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเกต็ เริม่เปิดดําเนินการปลายปี 2560 ซึ่งม ีOcc. Rate ที่ 

61.5% และม ีRevPar ทีป่ระมาณ 600 บาท/วนั/หอ้ง โดยสาเหตุทีโ่รงแรมสามารถทําอตัราการเขา้พกัทีสู่งไดต้ัง้แต่ปี

แรกสบืเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ทางราคาในช่วงต้น รวมถึงการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ โดยใน 6M62 

RevPar ของโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ เพิม่ขึน้จากปี 2561 เป็นประมาณ 726 บาท/หอ้ง/วนั และมอีตัรา

เขา้พกั 91.3% สงูกว่าปี 2561 ทีม่อีตัราเขา้พกั 52.7% ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเทีย่วทีล่ดลงอย่างมากใน

ไตรมาส 2 ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตทีไ่ดก้ล่าวในขา้งต้น นอกจากนี้จากเหตุการณ์เรอืล่มที่เกาะเฮและ

เกาะไมท่้อน จงัหวดัภูเกต็ เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 ทีส่่งผลใหน้ักท่องเทีย่วจนียกเลกิการเดนิทางเป็นจํานวนมาก 

อย่างไรกต็ามอตัราการเขา้พกัในช่วง 6M62 เพิม่ขึน้จาก 6M61 ที ่66.4% และ 55.5% ตามลําดบั โดยมสีาเหตุมาจาก

การทีท่างโรงแรมไดข้ยายกลุ่มลูกคา้เป็นนักท่องเทีย่วจากประเทศอนิเดยี เกาหล ี และแอฟรกิาใต ้ทดแทนกลุ่มลูกคา้

จากประเทศจนี 

6M62 BC ได้เปิดดําเนินการ โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั โดยม ีOcc. Rate อยู่ที่ 

9.1% 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  

BC ไดด้าํเนินการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 แหง่ในรปูแบบของกจิการรว่มคา้ (Joint 

Venture) ร่วมกับเครือโรงแรมแอสคอทท์ (ASCOTT) ส่งผลให้งบการเงินของกิจการร่วมค้าเหล่านี้ ถูกแสดงผล

ดําเนินงานในรูปของ “ส่วนแบ่งกําไรของเงนิลงทุนในการร่วมค้า” เท่านัน้ ทัง้นี้ ในเชงิของการวเิคราะห์และบรหิาร

ตดิตามผลดําเนินการ BC ยงัคงใชรู้ปแบบการตดิตามเช่นเดยีวกบักลุ่มโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเมนทท์ีด่ําเนินการ

โดยบรษิทัยอ่ยดงัเชน่ในขอ้ 2.1.1 

ตารางรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 38.0 39.0  42.6   20.8   22.2  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 57.6 57.6  60.0   27.3   28.8  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 65.3 47.5  76.5   35.9   38.8  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 70.2 69.3  75.9   35.7   40.7  

รวม 231.1 213.5  255.0   119.7   130.6  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

เนื่องจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสเ์น้นกลุ่มลูกคา้เขา้พกัระยะยาวเป็นหลกั (Long-stay) จงึส่งผลใหร้ายไดม้ี

ความคงทีต่ลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยมยีอดขายในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 231.1 ลา้นบาท 213.5 ลา้นบาท และ 

255.0 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้ปัจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบใหย้อดขายลดลงในปี 2560 นัน้มาจากการแบ่งส่วนปรบัปรุง

ของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 เป็นเวลา 10 เดอืน เพือ่ปรบัภาพลกัษณ์ทัง้หมดของโรงแรม 
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6M62 กลุ่มโรงแรมมผีลดําเนินการทีด่กีว่า 6M61 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณจํานวนหอ้งทีเ่ขา้พกัสูงกว่า 

6M61 ในขณะทีอ่ตัรารายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้ง (ADR) เพิม่สูงขึน้ เนื่องจากการปรบัเพิม่สดัส่วนกลุ่มลูกคา้เขา้พกัระยะสัน้ 

(Short-stay) มากขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีแ่ขง็แกร่งโดยเฉพาะในกรุงเทพ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,269 1,306  1,419   1,398   1,501  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,179 1,173  1,216   1,115   1,183  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,240 855  1,468   1,366   1,486  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,282 1,298  1,379   1,302   1,504  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,435 1,473  1,580   1,566   1,688  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,431 1,448  1,475   1,435   1,434  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,431 1,596  1,724   1,624   1,742  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,459 1,485  1,569   1,528   1,680  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 88.4% 88.7% 89.8% 89.2% 88.9% 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 82.4% 81.0% 82.4% 77.7% 82.5% 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 86.7% 53.6% 85.2% 84.1% 85.3% 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 87.8% 87.4% 87.8% 85.2% 89.5% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 16 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ทีป่ระมาณ 1,200 – 1,400 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar เพิม่ขึ้นมาจาก Occ. Rate ที่เพิม่ขึ้น โดย 6M62 สามารถเพิม่ Revpar ได้สูงขึ้นจาก 

6M61 จากทัง้ปัจจยัทีม่ ีADR เพิม่สงูขึน้จากการเพิม่สดัส่วนของลกูคา้ระยะสัน้ (Short Stay) ทีม่อีตัราคา่หอ้งพกัสงูกว่า

ลกูคา้ระยะยาว (Long Stay) สง่ผลให ้ADR เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,700 บาท/วนั/หอ้ง 

 โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 8 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ที่ประมาณ 1,100 – 1,200 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar ลดลงเล็กน้อยในปี 2559 – 2560 สบืเนื่องจาก Occ. Rate ที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก

ลูกคา้องคก์ร ไดแ้ก่ Huawei และ Ericsson เป็นตน้ มกีารยา้ยฐานสาํนักงานรวมถงึการปรบัลดงบประมาณ ทัง้นี้ ดว้ย

กลยุทธ์การเพิม่ Occ. Rate จากการเพิม่สดัส่วนการขายตวัแทน (Agency) รวมถงึการโปรโมท และการใหโ้ปรโมชัน่

ทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ซึ่งจะทําให้ชื่อของโรงแรมขึ้นเป็นรายชื่อลําดบัต้นๆ บนหน้าเวบไซต์ 

ส่งผลให้ RevPar, ADR และ Occ. Rate ปรบัตัวดีขึ้นส่งผลให้ระดบัรายได้ในปี 2561 สูงกว่า ปี 2559 - 2560 โดย 
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6M62 สบืเนื่องจากการปรบักลยุทธ์ทีไ่ดก้ล่าวไว้ขา้งต้น ส่งผลให้ Occ. Rate ของโรงแรมเพิม่เป็น 82.5% โดยสูงขึน้

เลก็น้อยจาก 6M61 ที ่77.7% และเป็นผลให ้6M62 ม ีRevPar ทีส่งูกว่า 6M61 เลก็น้อยที ่1,183 และ 1,115 บาท/วนั/

หอ้ง ตามลาํดบั ในขณะทีท่ ัง้ 2 ชว่งม ีADR ทีใ่กลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ 1,400 บาท/วนั/หอ้ง 

 โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ม ีRevPar ชว่งปี 2559 - 2561 ทีป่ระมาณ 900 – 1,400 บาท/วนั/หอ้ง โดย

ปัจจยัหลกัทีท่ําให ้RevPar และ Occ. Rate ลดลงในปี 2560 มาจากการแบ่งชัน้เพื่อปิดปรบัปรุงโรงแรมเป็นเวลา 10 

เดอืน โดย 6M62 RevPar ของโรงแรมเพิม่สงูกวา่ 6M61 สบืเนื่องจาก Occ. Rate ทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ซึง่เป็นผลสบืเนื่อง

จากภาพลกัษณ์ใหมห่ลงัการปรบัปรุงโรงแรม 

 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 23 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ทีป่ระมาณ 1,200 – 1,400 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัทีท่ําให ้RevPar เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาจาก ADR ทีเ่พิม่ขึน้ โดย 6M62 โรงแรมสามารถปรบัเพิม่ทัง้ 

Occ. Rate และ ADR มาอยูท่ี ่89.5% และ 1,680 บาท/วนั/หอ้ง สง่ผลให ้RevPar ของ 6M62 เพิม่ขึน้เป็น 1,504 บาท/

วนั/หอ้ง 

2.2) รายละเอยีดรายไดจ้ากธุรกจิศนูยก์ารคา้และอาคารสาํนกังานใหเ้ชา่ 

BC ไดเ้ปิดดําเนินการศูนย์การคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ขึน้เป็นโครงการแรกในปี 2555 และศูนย์การคา้

ซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง ในปี 2560 เป็นแห่งที ่2 ซึ่งพืน้ทีข่องศูนย์การคา้ทัง้สองมขีนาดใกล้เคยีงกนัโดย ศูนย์การค้า 

เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,732 ตร.ม. และ ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,130 ตร.ม. 

โดยในปี 2561 BC ไดเ้ปิดดาํเนินการอาคารสาํนกังานใหเ้ชา่เป็นแหง่แรก ซึง่มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,147 ตร.ม. 

ตารางรายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ (Commercial Real Estate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47  70.4   10.913   -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง -    12.214   61.6   28.7   35.515  

Summer Hub Office - -  2.816   -     20.317  

Summer Point -    2.0     5.6   3.1   -    

รวม 70.4 25.1  70.0   31.8   55.8  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 - 2561 BC ได้ดําเนินการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการค้าภายใต้การบรหิารจดัการทัง้หมด  3 แห่ง ได้แก่ 

ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ศูนยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และ Summer Hub Office โดยมรีายไดร้วมจากธุรกจิศูนยก์ารคา้

ใหเ้ช่าในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 70.4 ลา้นบาท 25.1 ลา้นบาท และ 70.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้นี้ สาเหตุทีร่ายไดร้วมในปี 2560 ลดลง

อย่างมนีัยสาํคญัเนื่องจาก BC ดาํเนินการขาย ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ไปเมื่อ 24 กุมภาพนัธ ์2560 โดยในปี 2560 BC ไดเ้ริม่

 
13 ขายโครงการเมือ่ 24 กุมภาพนัธ ์2560 
14 เปิดดาํเนินการ 1 กนัยายน 2560 
15 ขายโครงการเมือ่ 28 มถิุนายน 2562 
16 เปิดดาํเนินการ 15 ตุลาคม 2561 
17 ขายโครงการเมือ่ 28 มถิุนายน 2562 
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ดําเนินการศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2560 นอกจากนี้ BC มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างรอ

พฒันาโครงการจาํนวน 2.0 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท ในปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั 

6M62 รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานให้เช่าเพิม่ขึน้จาก 6M61 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

เปิดตวัการให้บรกิารของ Summer Hub Office ที่เริม่รบัรู้รายได้จากผู้เช่าพื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทัง้นี้รายได้ของ 

Summer Point ใน 6M62 ที่หายไปนัน้เกิดจากการรบัรู้รายได้ 6M61 นัน้เป็นการปล่อยพื้นที่ให้ผู้เช่าภายนอกใช้งานในช่วงระหว่าง

พฒันารปูแบบโครงการ ซึง่ BC ครบกาํหนดสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ลว้เมือ่ปลายปี 2561 และนําพืน้ทีด่งักล่าวมาพฒันาเป็นโครงการต่อไป 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้หเ้ชา่ (Leasable Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 738 721  -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง  -  571   798   775   804  

Summer Hub Office - -  196   -     533  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเชา่เฉลีย่ (Occupied Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 889 867  -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - 792  857   853   827  

Summer Hub Office - - 629   -     667  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 83.1% 83.1% - - - 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - 72.1% 93.0%  90.8%   97.2%  

Summer Hub Office - - 31.2%  -    80.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ในปี 2560 ศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 มอีตัราค่าเช่าต่อพื้นที่ทัง้หมดที่มใีห้เช่าลดลงจากปี 2559 

เนื่องจากมกีารเปลีย่นผูเ้ช่า โดยอตัราค่าเช่าจากผูเ้ช่ารายใหม่เป็นอตัราทีน้่อยกว่าอตัราของผูเ้ช่ารายเก่าเนื่องจากเป็น

การเชา่พืน้ทีจ่าํนวนมากกวา่ผูเ้ชา่รายเก่า 

ในปี 2560 ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนงมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ใีหเ้ช่า และอตัราค่าเช่าต่อ

พื้นที่ที่ปล่อยเช่าอยู่ที่ประมาณ 600 บาท/ตร.ม./เดอืน และ 800 บาท/ตร.ม./เดอืน ตามลําดบั โดย BC สามารถเพิม่

อตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) จากเดมิที ่72.1% ในปี 2560 เป็น 93.0% ในปี 2561 นอกจากนี้ในปี 2561 

สดัส่วนของผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายย่อยทีอ่ตัราค่าเช่าสงูกว่าผูเ้ช่าพืน้ทีใ่หญ่เพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหอ้ตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่า 

เป็นประมาณ 857 บาท/ตร.ม./เดอืน ในปี 2561 เพิม่ขึน้นัน้เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีป่ระมาณ 800 บาท/ตร.ม./เดอืน โดย 

6M62 ศนูยก์ารคา้ม ีOcc. Rate เพิม่ขึน้มาเลก็น้อยที ่97.2% เนื่องจากบรษิทัมผีูเ้ชา่เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 2561 สง่ผลให้

รายไดข้องศนูยก์ารคา้เพิม่ขึน้จาก 6M61 เป็น 35.5 ลา้นบาท 
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BC เริม่ดาํเนินการ Summer Hub Office ในปี 2561 โดยมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้หเ้ช่าประมาณ 196 

บาท/ตร.ม./เดอืน ในขณะทีม่อีตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 600 บาท/ตร.ม./เดอืน อนัเนื่องมาจากการทีพ่ึง่เปิด

ดําเนินการ จงึส่งผลให้มอีตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ 31.2% อย่างไรก็ตาม 6M62 BC สามารถเพิม่ Occ. Rate ให้แก่

โครงการไดอ้ย่างมนีัยสาํคญั โดยมอีตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่อยู่ที ่80.0% และยงัมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าเฉลีย่ที่

เพิม่ขึน้จากปี 2561 เป็น 667 บาท/ตร.ม./เดอืน 

3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัยโ์ดย BC 

เนื่องจาก BC เป็นผูด้ําเนินการตัง้แต่จดัหาทีด่นิ พฒันาโครงการ จนเจรจาขายสนิทรพัย์และโครงการจน

แลว้เสรจ็ ดงันัน้ BC จงึเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ 2.0  -    -    -    -   

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 36.8 28.1 16.9 8.5 8.7 

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญา

บรหิาร 

 -   14.5 7.2 7.2 11.2 

รวม 38.9 42.5 24.2 15.7 19.9 

BC มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ดงันี้ 

3.1) รายได้ค่าธรรมเนียมดําเนินการ (Origination Fee) คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสําหรบัการศึกษา

โครงการเพื่อการพฒันาและลงทุนที่ BC เรยีกเก็บจากผูว้่าจ้าง และผูร้่วมลงทุนในโครงการของ BC เอง โดยอตัราที่

เรยีกเกบ็จะขึน้กบัขนาดของโครงการ และระยะเวลาทีผู่ร้่วมลงทุนเขา้ร่วมลงทุนนับจากวนัทีเ่ริม่โครงการ ในอตัราไม่

น้อยกว่า 3% ของมลูค่าเงนิลงทุนรวมของโครงการ ซึง่ทางบญัชจีะแยกการรบัรูร้ายการนี้เป็น 3 รปูแบบ ตามอํานาจใน

การควบคุมกจิการควบคูก่บัการดาํเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนทีเ่ขา้รว่มลงทุนใหโ้ครงการต่างๆ อธบิายดงันี้ 

ตารางอธิบายการรบัรู้ทางบญัชีของ Origination Fee ในงบการเงินรวม 

BC มีอาํนาจใน

การควบคมุ

โครงการ 

แบบท่ี 

การรบัรู้รายได้ค่า Origination Fee ในงบรวม 

งบการเงิน รายการ ในส่วนของ 

ม*ี 1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส่วนเกินทุนจากการจําหน่าย

สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 

ผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี 2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  กําไรจากการขายเงนิลงทุนใน

บริษัทย่ อย ”  หรือ  “ ร ายได้

คา่ธรรมเนียมดาํเนินการ 

รายได ้

ม ีแต่ยงัโอนหุน้ให้

นกัลงทุนไมแ่ลว้

เสรจ็ 

3 งบแสดงฐานะการเงนิรวม รายไดร้บัล่วงหน้า หนี้สนิ 

*หมายเหตุ: กรณีรบัรูผ้่านงบแสดงฐานะทางการเงนิ เมื่อมกีารขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อโครงการ และส่งผลให ้BC ขาดอํานาจควบคุมใน

โครงการ รายไดใ้นสว่นน้ีจะไมถู่กบนัทกึเขา้ไปยงังบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แต่จะยงัมผีลทาํใหก้ําไรสะสมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 
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ตารางแสดง Origination Fee ทีบ่นัทกึในสว่นต่างๆ ของงบการเงนิรวม 

การรบัรู้ในงบการเงินรวม 

หน่วย: ล้านบาท 
2559 2560 2561 6M61 6M62 

แบบที ่1 13.5 42.2   60.5   12.1 - 

แบบที ่2 2.0 - - - - 

แบบที ่3 - - 41.2 13.0 46.9 

รวม 15.6 42.2 101.8 25.1 46.9 

ปี 2559 BC ได้ร ับ Origination Fee จากกลุ่มการลงทุนในย่านพระโขนง ซึ่งประกอบไปด้วย 

Summer Hill Summer Hub Office และ Summer Point ปี 2560 BC ได้รบั Origination Fee จากโรมแรมเชียงใหม่

นิมมานวนั และปี 2561 ไดร้บัเพิม่เตมิจากนักลงทุนในโครงการ Summer Point และ โครงการสุขมุวทิ 16-2 โครงการ

สขุมุวทิ 36 โครงการกมลา 1 และ โครงการกมลา 2 

6M62 BC ไดร้บั Originatiomn Fee เพิม่เตมิในโครงการกมลา 1 โครงการกมลา 2 โรมแรมเชยีงใหม ่

นิมมาน ท ูและโรมแรมเชยีงใหม ่นิมมาน ทร ีรวมเป็นยอด 46.9 ลา้นบาท แต่เนื่องจาก BC ยงัดาํเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่

นกัลงทุนไมแ่ลว้เสรจ็ Origination Fee จาก 4 โครงการนี้จงึถูกบนัทกึไวใ้นสว่นของ “รายไดร้บัล่วงหน้า” 

3.2) รายไดค้่าบรหิารจดัการ ประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ (Development 

Management Fee) และคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์(Asset Management Fee) 

 ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการโดยตรง

สําหรบัการใหบ้รกิารบรหิารโครงการในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งจะเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืน และมี

อตัราขึน้อยู่กบัขนาด ตําแหน่ง และปัจจยัอื่นๆ ของโครงการ โดยจะเรยีกเกบ็ตามระยะเวลาที่

ใชใ้นการก่อสรา้ง 

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการสาํหรบัการบรหิาร

สนิทรพัย์ หรอืดําเนินธุรกิจของโครงการเมื่อมกีารดําเนินการแล้ว ซึ่งมอีตัราประมาณ 50% 

ของคา่ธรรมเนยีมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ  และมอีตัราการเตบิโตประมาณ 3% ต่อปี โดย

ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกยกเลิกเมื่อมกีารขายโครงการให้แก่ผู้ซื้อโครงการ ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อ

โครงการตอ้งการใหท้าง BC เป็นผูบ้รหิารโครงการต่อภายหลงัจากวนัซือ้ขายโครงการ 

เนื่องจากรายไดค้่าบรหิารจดัการเป็นการเรยีกเกบ็จากบรษิทัผูด้าํเนินโครงการซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ 

BC ดงันัน้รายไดท้ีแ่สดงในส่วนนี้จะแสดงเพยีงรายไดท้ี ่BC เรยีกเกบ็จากบรษิทัภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ ที ่BC ใหบ้รกิาร 

รวมถงึบรษิทัในกลุ่มที ่BC ไม่มอีํานาจควบคุม ได้แก่ โรงแรมซทิาดนิส์ทัง้ 4 โดยรายไดค้่าบรหิารจดัการในปี 2559 

เท่ากบั 36.8 ลา้นบาท ต่อมา BC ไดป้รบักลยุทธ์มาเป็นการมุ่งเน้นการบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ใน

ขอบเขตการดาํเนินธุรกจิของ BC เท่านัน้ BC จงึไดท้าํการยกเลกิสญัญาใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก ซึง่สง่ผลใหร้ายได้

คา่บรหิารจดัการลดลงในปี 2560 และ 2561 ที ่28.1 ลา้นบาท และ 16.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

6M62 BC รบัรูร้ายไดค้่าบรหิารจดัการจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนิสจ์ํานวน 8.7 ล้านบาทใกล้เคยีงกบั 

6M61 

3.3) รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร ประกอบไปดว้ย คา่ยกเลกิสญัญาการบรหิารสนิทรพัย ์

(Termination Fee) และคา่ธรรมเนียมการขายโครงการ (Exit Fee) 
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 ค่ายกเลิกสญัญาการบริหารสินทรพัย์ คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีการยกเลิกสญัญา

บรหิารสนิทรพัย ์ซึง่มอีตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์1 ปี 

 ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ คอืค่าธรรมเนียมที ่BC เรยีกเกบ็จากผูร้่วมลงทุนในอตัรา 3% 

จากมูลค่าทีข่ายโครงการ สาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเจรจาและดําเนินการซื้อขายโครงการ 

โดย BC เริม่เรยีกเกบ็จากผูร้่วมลงทุนของโครงการ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็น

โครงการแรก 

 BC มรีายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิารจํานวน 21.7 ล้านบาท จากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตองซึง่มกีารเรยีกเกบ็จาํนวน 14.5 ลา้นบาทในปี 2560 และ 7.2 ลา้นบาทในปี 2561 โดย 6M62 BC มี

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร ทีเ่กดิจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub รวม 11.2 

ลา้นบาท 

4) รายไดอ้ื่นๆ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ดอกเบีย้รบั 3.4 3.5 3.4 1.7 1.8 

รายไดค้า่ปรบัจากงานก่อสรา้งล่าชา้ - - 5.4 - - 

รายไดอ้ื่น 10.7 2.8 0.7 0.5 0.9 

รวม 14.1 6.2 9.6 2.2 2.6 

ปี 2559 - 2561 BC มรีายไดอ้ื่นๆ รวม 14.1 ล้านบาท 6.2 ล้านบาท และ 9.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายการหลกัในส่วนของรายไดอ้ื่นปี 2559 มาจากการปรบัปรุงการขายเงนิลงทุนซึ่งเป็นการคนืเงนิสดส่วนทีสุ่ทธจิาก

ส่วนทีเ่รยีกเกบ็จากลูกหนี้รวมถงึการจ่ายชาํระคนืใหเ้จา้หนี้ทีเ่กดิภายใตช้ว่งการบรหิารจดัการของโรงแรม โอโซ่ พทัยา 

จาํนวน 5.1 ลา้นบาท จากผูซ้ื้อโรงแรม โอโซ่ พทัยา และรายการสาํคญัของรายไดอ้ื่นปี 2560 BC มรีายการเงนิกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพได้ร ับคืน 1.1 ล้านบาท จากการที่พนักงานลาออก ทัง้นี้ ปี 2561 BC มีรายได้ค่าปรับจากการที่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง ทีส่ง่มอบงานล่าชา้กวา่กาํหนดจาํนวน 5.4 ลา้นบาท 

6M62 มรีายการสําคญัในส่วนของรายได้อื่นๆ เป็นดอกเบี้ยรบัจํานวน 1.8 ล้านบาทใกล้เคยีงกบั 6M61 

โดยรายไดอ้ื่น 0.9 ลา้นบาทประกอบไปดว้ยค่าปรบัจากผูร้บัเหมาของ Summer Hub Office ส่งมอบงานล่าชา้ประมาณ 

0.5 ลา้นบาทเป็นสาํคญั ทัง้นี้ รายไดอ้ื่นทีเ่กดิขึน้ใน 6M61 จาํนวน 0.5 ลา้นบาท  

 

 

5) สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 BC มเีงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ ดว้ยสดัส่วนการลงทุน 26.0% ในกลุ่มซทิาดนีส ์4 

บรษิทั ดงันี้ 

ตารางแสดงสว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16  (1.4)  (1.4)  0.2  (0.1)  0.6  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8  (2.1)  (2.6)  (2.3)   (3.3)  (1.4) 
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หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11  0.1   (6.9)  2.6  0.4   1.3  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23  1.5   0.4   4.3  1.3   3.3  

รวม  (1.8)  (10.6) 4.7  (1.7)  3.8  

หมายเหต:ุ แสดงผลดาํเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของโครงการนัน้ๆ 

 ผลประกอบการของโรงแรมซิทาดีนส์ยงัมขีาดทุนอยู่ในบางช่วงเนื่องจากกลุ่มบรษิัทมคี่าเสื่อมราคาที่

ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัปี 2560 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 11 ไดม้กีารปิดปรบัปรุงส่งผลใหจ้าํนวนหอ้งพกัทีม่ไีวข้าย

ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการร่วมคา้จงึตดิลบเป็นอยา่งมากในปี 2560 

 ปี 2561 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 11 กลบัมาเปิดดําเนินการเตม็รูปแบบหลงัจากปิดปรบัปรุง ส่งผลให้ 

Occ. Rate และ ADR สงูขึน้จากปี 2560 ประกอบกบั ADR ทีด่ขี ึน้ของโรงแรม ซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 16 ส่งผลใหส้่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 จากขาดทุน 10.6 ลา้นบาท เป็นกาํไร 4.7 ลา้นบาท 

 6M62 จากการเปลีย่นกลยุทธท์ัง้จากการเพิม่สดัส่วนของลูกคา้ระยะสัน้ (Short Stay) การเพิม่สดัส่วนการ

ขายตวัแทน (Agency) รวมถึงการโปรโมท และการให้โปรโมชัน่ทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ที่ได้

กล่าวไวข้า้งต้นในขอ้ 2.1.2 ส่งผลใหผ้ลประกอบการของกลุ่มโรงแรมทัง้ 4 มกีําไรเป็นส่วนแบ่งตามสดัส่วนมายงั BC 

รวม 3.8 ลา้นบาท 

ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 

1) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการขายโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท สดัส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ปีท่ีขาย รายได้จาก

การขาย 

ต้นทุนจาก

การขาย 
กาํไร  

โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิ

เลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 

51.0% 2557 702.0 354.1 347.9 

โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 492.0 258.1 233.9 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 64.9% 2560 445.8 212.4 233.4 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 26.4% 2561 927.0 638.5 288.5 

Summer Hill และ Summer Hub 26.0% 2562 957.0 434.7 522.3 

ตน้ทุนจากการขายโครงการประกอบดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองโครงการ ณ วนัทีต่กลงและระบุในสญัญาซื้อขาย 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนของโครงการ รวมกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการขาย ทัง้นี้ ในปี 2557 BC ไดข้ายโรงแรม โอ๊ควูด้ 

อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สุขุมวทิ 18 มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการ 347.9 ลา้นบาท ปี 2558 ขายโรมแรม โอโซ่ 

พทัยามกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการจํานวน 233.9 ลา้นบาท ในปี 2560 BC ไดข้ายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 

47 มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการจํานวน 233.4 ลา้นบาท ใน 6M61 BC ไดข้ายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการจาํนวน 288.5 ลา้นบาท และ 6M62 ไดข้ายศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง 

พรอ้มกบัซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ โดยมกีาํไรขัน้ตน้รวม 522.3 ลา้นบาท 

2) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกจิโรงแรมเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ละอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้ 

2.1) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์
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2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย 

ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

34.5 39.8%  33.4   38.6%   31.4   35.6%   15.7   35.4%   15.6   36.8%  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

4.4 49.2%  -     -   -     -   -     -   3.0  1,168.1%  

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง 

35.8 112.4%  48.3   52.6%   10.7   37.5%   10.7   37.5%   -     -  

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั ภูเกต็ 

- -  2.8   77.1%   33.0   75.0%   17.2   71.7%   15.4   50.4%  

5. วลิล่า 1 ป่าตอง - -  -     -   0.1   12.5%   0.1   93.2%   -     -   

6. โรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน 

 -     -   -     -   -     -   -     -   3.3   324.0%  

รวม 74.7 58.6%  84.4   46.4%   75.1   46.5%   43.7   45.1%   37.3   49.6%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

 52.1   60.2%   53.1   61.4%   56.8   64.4%   28.6   64.6%   26.9   63.2%  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

 4.5   50.8%   -     -   -     -   -     -   (2.7) (1,068.1%) 

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา  -     -   -     -   -     -   -     -   -     -  

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง 

 (3.9) (12.4%)  43.5   47.4%   17.8   62.5%   17.8   62.5%   -     -  

5. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั ภูเกต็ 

 -     -   0.8   22.9%   11.0   25.0%   6.8   28.3%   15.1   49.6%  

6. วลิล่า 1 ป่าตอง  -     -   -     -   0.8   87.5%   0.0   6.8%   0.9   100.0%  

7. โรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน 

 -   -     -   -     -   -     -     -   (2.3) (224.0%) 

รวม  52.7   41.4%   97.5   53.6%   86.3   53.5%   53.2   54.9%   37.9   50.4%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 
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ตน้ทุนในปี 2559 สาํหรบัธุรกจิโรงแรมและอพารท์เมน้ทเ์ท่ากบั 74.7 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 58.6% ของรายได้

รวมจากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารเ์มน้ท ์โดยในปี 2559 BC ไดเ้ริม่ดาํเนินการโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

โดยเปิดดาํเนินการในเดอืน พฤษภาคม 2559 ทาํใหม้รีายไดไ้ม่เตม็ปีและไม่เพยีงพอต่อตน้ทุนคงทีท่ีเ่กดิขึน้ทัง้ปี ส่งผล

ใหต้นุ้ทนของโรงแรมสูงถงึ 112.4% และส่งผลใหส้ดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดใ้นภาพรวมเท่ากบั 58.6% ในปี 2560 BC มี

ผลดาํเนินการของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เตม็ปี ประกอบกบัอตัราการเขา้พกัทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมากจาก 

46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 ส่งผลใหส้ดัส่วนต้นทุนต่อรายไดล้ดลงมาที ่46.4% หรอืคดิเป็น 84.4 ล้าน

บาท 

ปี 2561 ต้นทุนสําหรบัธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท์ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2561 โดยในภาพรวมนัน้ BC มอีตัรากําไรขัน้ตน้ปี 2561 ที ่53.5% ใกลเ้คยีง

กบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ปี 2560 ที ่53.6% ทัง้นี้หากพจิารณาในสว่นของผลประกอบการ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภูเกต็ ซึ่งในภาพรวมปี 2561 ทีส่ดัส่วนต้นทุนต่อรายไดอ้ยู่ที ่75.0% ซึ่งลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2560 ทีพ่ึง่เริม่เปิด

ดาํเนินการมผีลสบืเนื่องจากการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ยงัไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเทีย่วทีล่ดลงอย่างมาก

ตามทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ 

6M62 ต้นทุนสําหรบัธุรกจิโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท์เท่ากบั 37.3 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 6M61 เนื่องจากการ

ขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งต้น รวมถงึต้นทุนในการบรหิารโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล 

เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ลดลงเลก็น้อย อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบจากผลการดําเนินงานในช่วง 6M62 ทีด่กีว่า เป็นผลใหอ้ตัรา

กําไรขัน้ต้นของ โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต เพิม่ขึ้นจาก 6M61 อย่างมนีัยสําคญัจาก 28.3% มาเป็น 

49.6% ในชว่ง 6M62 ทัง้นี้ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา และโรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน ทีพ่ึง่เริม่

เปิดดาํเนินการเมื่อวนัที ่15 เมษายน 2562 และ 1 มถุินายน 2562 ตามลําดบั ซึง่ยงัมรีายไดไ้ม่ครอบคลุมกบัรายจ่ายที่

เกดิขึน้จงึยงัมกีาํไรขัน้ตน้ตดิลบที ่2.7 ลา้นบาท และ 2.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  

 

 

 

 

ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 12.9 34.0% 14.4 37.0%  21.0  49.3%  9.9  47.4%  11.4  51.1% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 18.6 32.3% 21.8 37.8%  31.0  51.7%  14.8  54.2%  15.7  54.7% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 20.5 31.4% 19.3 40.7%  34.6  45.3%  16.7  46.5%  19.4  49.9% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 20.9 29.8% 22.3 32.1%  34.8  45.8%  16.3  45.8%  18.5  45.3% 

รวม 72.9 31.5% 77.8 36.5%  121.4  47.6%  57.7  48.2%  65.0  49.7% 
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หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 25.1 66.0% 24.6 63.0%  21.6  50.7%  11.0  52.6%  10.9  48.9% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 39.0 67.7% 35.8 62.2%  29.0  48.3%  12.5  45.8%  13.1  45.3% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 44.8 68.6% 28.2 59.3%  41.9  54.7%  19.2  53.5%  19.4  50.1% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 49.3 70.2% 47.1 67.9%  41.2  54.2%  19.3  54.2%  22.3  54.7% 

รวม 158.2 68.5% 135.7 63.5%  133.6  52.4%  62.0  51.8%  65.6  50.3% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 - 2561 กลุ่มโรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ มรีะดบักําไรขัน้ต้นที ่68.5% 63.5% และ 52.4% โดยปัจจยั

หลกัทีท่าํใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงในปี 2560 มาจากการปิดปรบัปรุงของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ตามทีไ่ดก้ล่าว

ไวใ้นขา้งตน้ รวมถงึค่าคอมมชิชัน่ทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 - 2561 ทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญัจากการปรบัเปลีย่นกลยุทธ์

โดยการเน้นลกูคา้เขา้พกัระยะสัน้มากขึน้ 

6M62 กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสย์งัสามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรขัน้ตน้ไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกบั 6M61 อย่างไรก็

ตามหากพจิารณาในรปูแบบของกําไรรวม จะเหน็ไดว้า่กลุ่มโรงแรมมกีําไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ประมาณ 4 ลา้นบาท เป็น 65.6 

ลา้นบาทใน 6M62 จากความสามารถในการเพิม่ ADR และ Occ. Rate ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

2.2) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ 

BC ไดข้ายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 ส่งผลใหต้น้ทุนในส่วนของ

การดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้และออฟฟิศใหเ้ชา่ในปี 2560 ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัจาก 27.5 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 7.2 

ล้านบาทในปี 2560 ต่อมาในปี 2561 BC ได้เปิดดําเนินการ ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮิลล์ พระโขนง เต็มปี ซึ่งส่งผลให้

ตน้ทุนของการดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้และออฟฟิศใหเ้ชา่เพิม่ขึน้มาเป็น 17.0 ลา้นบาท 

ตารางแสดงตน้ทุนขายและบรกิารของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. Rain Hill 27.5 39.1% 4.0 37.0%  -     -   -     -   -     -  

2. Summer Hill - - 3.2 25.9% 16.2  26.3%   7.9   27.5%   7.9   22.4%  

3. Summer Hub Office -    -  -    -   0.9   31.2%   -     -   6.0   29.5%  

4. Summer Point - - - -  -     -    -     -    -     -  

รวม 27.5 39.1% 7.2 28.7%  17.0   24.3%   7.9   24.8%   13.9   25.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 
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ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. Rain Hill 42.9 60.9% 6.9 63.0%  -     -   -     -   -     -  

2. Summer Hill - - 9.1 74.1%  45.4   73.7%   20.8   72.5%   27.5   77.6%  

3. Summer Hub Office -    -  -    -   1.9   68.8%   -     -   14.3   70.5%  

4. Summer Point - - 2.0 100.0%  5.6   100.0%   3.1   100.0%   -     -  

รวม 42.9 60.9% 17.9 71.3% 52.9  75.7%   23.9   75.2%   41.9   75.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ผลประกอบการของศนูยก์ารคา้เมือ่มกีารปรบัปรุงตน้ทุนแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

ในชว่งปี 2559 - 2561 ผลการดาํเนินงานของ Rain Hill มกีาํไรขัน้ตน้ที ่60.9% และ 63.0% ตามลาํดบั 

ก่อนทีจ่ะขายไปในปี 2560 ที ่โดยในส่วนของ Summer Hill ทีเ่พิง่เริม่เปิดตวัเมื่อ 1 กนัยายน 2560 มอีตัรากําไรขัน้ตน้

ในปี 2560 - 2561 อยู่ที่ 74.1% และ 73.7% ตามลําดบั สําหรบั Summer Hub Office ที่เปิดดําเนินการไปเมื่อ 15 

ตุลาคม 2561 นัน้มอีตัรากําไรขัน้ตน้ทัง้ปีอยู่ที ่68.8% ทัง้นี้ Summer Point มอีตัรากําไรขัน้ตน้ 100% สบืเนื่องจากการ

ปล่อยเช่าพืน้ทีใ่นช่วงที ่BC อยู่ระหว่างการวางแผนโครงการตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ เมื่อพจิารณาในภาพรวมแล้ว 

BC มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าในปี 2561 สูงถึง 52.9 ล้านบาท โดยผลดําเนินการจาก

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง เป็นสดัสว่นสาํคญัที ่45.4 ลา้นบาท 

6M62 BC มรีายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้จาํนวน 41.9 ลา้นบาท โดยเป็นผลดาํเนินการ

มาจากกลุ่มอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นโซนพระโขนง 2 โครงการไดแ้ก่ Summer Hill และ Summer Hub จาํนวน 27.5 ลา้น

บาท และ 14.3 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ในส่วนของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้ที ่75.0% ซึง่ 

ณ วนัที ่28 มถุินายน 2562 BC สามารถขาย 2 โครงการดงักล่าวไดส้าํเรจ็ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จาํหน่าย(รวมคา่เสือ่มราคา

และคา่ตดัจาํหน่ายทีอ่ยูใ่น

ตน้ทุน) 

51.4  19.4%  62.2  11.8%  56.0  10.1%  26.7  6.2%  34.0  5.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของ BC ในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 51.4 ลา้นบาท 62.2 ลา้นบาท และ 56.0 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสาเหตุทีค่่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 เนื่องมาจาก BC ไดม้กีารปรบั

อายุการใชง้านอาคารของทุกโรงแรมใหม้อีายุยาวขึน้ตามผลการประเมนิอายุการใชง้านจากวศิวกร ส่งผลใหค้่าเสื่อม

ราคาของโรงแรมลดลงและไดม้กีารบนัทกึส่วนต่างเขา้งบกําไรขาดทุนในปีเดยีวกนั ส่งผลใหค้่าเสื่อมราคาของปี 2560 
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เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเพยีงแค่ประมาณ 10.8 ล้านบาท เท่านัน้ ปี 2561 BC มคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 56.0 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เลก็น้อย โดยมทีัง้ปัจจยัทีท่ําใหค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายทัง้เพิม่ขึน้และลดลง โดย

เพิม่ขึน้จากการเปิดดําเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ และ ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง 

และลดลงจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ออกไปในปี 2561 

6M62 BC มคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้จาก 6M61 เลก็น้อย โดยมปัีจจยัสําคญัมาจากการเริม่เปิดดําเนินการของ 

Summer Hub Office เป็นสาํคญั 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่คอมมชิชัน่17

18 3.2 1.3% 6.7 1.4%  8.6  1.5%  2.9  0.7%  3.0  0.4% 

เงนิรางวลัจากการขาย18

19 3.1 1.2% 5.5 1.1%  4.7  0.8%  2.9  0.7%  1.7  0.3% 

คา่ใชจ่้ายการตลาด 7.6 3.0% 5.2 1.0%  5.5  1.0%  4.5  1.0%  1.5  0.2% 

คา่ธรรมเนียมการใช้

เครือ่งหมายการคา้ 

1.1 0.4% 0.9 0.2%  0.9  0.2%  0.4  0.1%  0.6  0.1% 

คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 0.9 0.3% 0.2 0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

อื่นๆ 2.6 1.0% 1.4 0.3%  0.6  0.1%  0.4  0.1%  0.2  0.0% 

รวม 18.4 7.3% 19.9 4.1%  20.3  3.6%  11.1  2.6%  7.0  1.0% 

รายได้รวม 250.9 100.0% 486.7 100.0%  556.2  100.0%  431.3  100%  675.9  100% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่ายประกอบดว้ยรายการสาํคญัคอื ค่าคอมมชิชัน่ เงนิรางวลัจากการขาย และค่าใชจ้่าย

การตลาด เพิม่ขึน้ในปี 2560 จากการเปิดตวัของ โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง สว่นคา่ใชจ้่ายทางการตลาดนัน้มี

แนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเทีย่วในปัจจุบนัจะเน้นการจองหอ้งพกัผ่านทางอนิเตอรเ์นต ส่งผล

ใหค้่าใชจ้่ายในภาพรวมของปี 2559 - 2561 เท่ากบั 18.4 ลา้นบาท 19.9 ลา้นบาท และ 20.3 ลา้นบาท ตามลําดบั โดย

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในปี 2559 เป็นค่าใช้จ่ายการตลาดของโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง เนื่องจากเป็นปีที่เริม่

ดําเนินการจงึมกีารใชง้บประมาณเพื่อกระตุ้นยอดขาย และในปี 2560 BC มตีน้ทุนในการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

โดยมปัีจจยัทีท่าํใหเ้ปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นทีท่ําใหต้น้ทุนในการจดัจาํหน่ายเพิม่ขึน้ และลดลง โดยการเพิม่ขึน้จะมาจาก

การเริม่ดําเนินการของซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ รวมถงึการเปิดดําเนินการเต็มปีของ โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั 

ภเูกต็ และลดลงจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง สง่ผลใหปี้ 2561 BC มตีน้ทุนในการจดัจาํหน่ายทัง้ปี

อยูท่ี ่20.3 ลา้นบาท 

 
18 จ่ายใหแ้ก่ตวัแทนดว้ยอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา เชน่ Booking.com และ Expedia 
19 จ่ายใหแ้ก่ผูด้าํเนินการ (Operator) เชน่ โอ๊ควู๊ด (Oakwood) และ ไฮแอท (Hyatt) ในอตัราทีต่กลงกนั 
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6M62 BC มตีน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7.0 ลา้นบาท ลดลงจาก 6M61 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการขายโรงแรม 

ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ไปในช่วง 3M61 รวมถงึค่าใชจ้่ายการตลาดในการเปิดตวัโครงการของ Summer Hill ที่

เกดิขึน้ในชว่ง 6M61 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบับุคลากร 104.2  41.5%  122.7  25.2%  114.8  20.6%  69.6  16.1%  71.2  10.5%  

คา่ทีป่รกึษา 48.7  19.4%  43.7  9.0%  51.7  9.3%  26.7  6.2%  24.4  3.6%  

คา่สาธารณูปโภค 8.1  3.2%  6.9  1.4%  7.5  1.3%  3.8  0.9%  6.6  1.0%  

คา่ซ่อมบาํรุง 0.4 0.2% 0.9 0.2% 0.7  0.1%  0.5  0.1%  0.5  0.1%  

คา่อุปกรณ์สาํนกังาน 3.0  1.2%  2.4 0.5% 2.2  0.4%  1.1  0.3%  2.8  0.4%  

คา่เช่า  6.2  2.5%  7.2 1.5% 7.4  1.3%  3.7  0.9%  3.7  0.5%  

คา่บรกิารอื่น  2.7  1.1%  3.6 0.7% 1.3  0.2%  0.6  0.1%  0.7  0.1%  

คา่ใชจ่้ายอื่น  19.0  7.6%  20.2 4.1% 20.8  3.7%  12.2  2.8%  10.7  1.6%  

รวมค่าใช้จ่าย 192.3  76.7%  207.6 42.7% 206.3  37.1%  118.2  27.4%  120.8  17.9%  

รายได้รวม 250.9 100.0% 487.6 100.0% 556.2  100.0%   431.3   100.0%   675.9   100.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 BC มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารอยูท่ี ่192.3 ลา้นบาท โดยมรีายการสาํคญัคอื คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากร 

และคา่ทีป่รกึษา เนื่องจาก BC ไดด้าํเนินการจดัจา้งพนกังานเพิม่เพือ่เป็นการเสรมิศกัยภาพของ BC ใหเ้ป็นระดบัสากล 

และเพื่อเตรยีมความพรอ้มต่อการนํา BC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การเพิม่จาํนวนพนักงาน

ของ BC ทําให้ BC ต้องขยายพื้นที่ในการทํางานและส่งผลให้ค่าเช่าและค่าบรกิารอื่น ได้แก่ ค่าบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยัเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา โดย 6M62 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารมรีายการสาํคญัเป็นเป็นคา่ใชจ้่าย

บุคลากรและคา่ทีป่รกึษาเชน่เดยีวกบั 6M61 

ต้นทุนทางการเงิน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 74.3  29.6%  95.0  19.5%  100.7  18.1%  50.4  11.7%  68.5  10.1%  

ปี 2559 - 2561 BC มตีน้ทุนทางการเงนิ 74.3 ลา้นบาท 95.0 ลา้นบาท และ 100.7 ลา้นบาท โดยตน้ทุนทาง

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 BC ไดกู้เ้งนิเพิม่เตมิเพื่อดาํเนินการโรงแรม โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ และ
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โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมกบัการกูเ้พิม่เตมิเพื่อใชใ้นโครงการ ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ส่งผล

ใหต้น้ทุนทางการเงนิในปี 2560 เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 21 ลา้นบาท 

ปี 2561 BC มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 2560 ประมาณ 6 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัหลกัคอืการเริม่ดาํเนินการก่อสรา้ง

โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมถงึภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ของ BC จากการออกหุน้กูใ้นปี 2560 

6M62 BC มตีน้ทุนทางการเงนิ 68.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 6M61 ที ่50.4 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการกูเ้พื่อ

ลงทุนในโครงการสขุมุวทิ 36 โครงการกมลา 1 และโครงการกมลา 2 

กาํไร(ขาดทุน) 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

กําไร(ขาดทุน) (204.7) (81.6%) (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  

รายได้รวม 250.9  100.0%  486.7  100.0%  556.2  100.0%  431.3  100.0%  675.9  100.0%  

เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิที่ได้ปรบัปรุงรายการ BC มขีาดทุนในปี 2559 - 2560 จํานวน 204.7 ล้านบาท 

และ 15.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2561 BC มกีาํไรสทุธเิท่ากบั 61.4 ลา้นบาท สบืเนื่องจากในปี 2560 และ 2561 

BC มผีลกาํไรทีไ่ดร้บัจากการขายศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 และ โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง โดยมกีาํไร

จากการขายโครงการที ่233.4 ลา้นบาท และ 288.5 ตามลาํดบั 

6M62 BC มีกําไร 348.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัรากําไรขัน้ตน้ % 21.3% 61.9%  68.1%  77.9%  

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน % (54.8%) 17.3%  33.0%  53.0% 

อตัรากําไรอื่น % 5.6% 0.8%  0.7%  (0.8%) 

อตัรากําไรสทุธ ิ % (81.6%) (3.1%) 11.0% 31.6% 

ปี 2559 - 2561 BC มอีตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไรทีค่่อนขา้งผนัผวน โดยสาเหตุหลกัของความผนั

ผวนนัน้มาจากกําไรจากการขายโครงการ ซึ่ง BC ไม่มีรายได้จากส่วนนี้ในปี 2559 ส่งผลให้อัตรากําไรจากการ

ดาํเนินงานและอตัรากําไรสุทธเิท่ากบั (54.8%) และ (81.6%) ตามลําดบั อย่างไรกต็าม ในปี 2560 การขายศูนยก์ารคา้ 

เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ทาํให ้BC มกีําไรเพิม่ขึน้และมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงานกลบัมาเป็นบวกที ่17.3% และมอีตัรา

กําไรสุทธเิท่ากบั (3.1%) ตามลําดบั ปี 2561 BC มอีตัรากําไรขัน้ตน้ 68.1% อนัเป็นผลมาจากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภเูกต็ ป่าตอง สง่ผลใหม้อีตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสทุธเิท่ากบั 33.0% และ 11.0% ตามลาํดบั 

6M62 BC มีอตัรากําไรขัน้ต้น 77.9% สูงกว่าปี 2560 และ 2561 สืบเนื่องจากกําไรจากการขายโครงการ 

Summer Hill และ Summer Hub Office  
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16.3. วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

BC มสีนิทรพัยร์วม 1,794.2 ลา้นบาท 3,132.0 ลา้นบาท และ 3,487.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

2560 และ 2561 ตามลาํดบั โดยการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องของสนิทรพัยร์วมมาจากการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ทีเ่ปรยีบเสมอืนสนิคา้ในมอืที ่BC มไีวข้าย ซึ่งการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยจ์ะมาจากปัจจยัหลกัจากการลงทุนในส่วนของ

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2560 BC สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมนียัสาํคญัจากปี  2559 จากการลงทุนในโครงการโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง, โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็, ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง, ซมัเมอรฮ์บั 

ออฟฟิศ และ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ทัง้นี้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดล้งนามซื้อขายโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จงึส่งผลใหส้นิทรพัยข์อง ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้

เพือ่ขายในหมวดของสนิทรพัยห์มนุเวยีนโดยมมีลูคา่รวม 652.4 ลา้นบาท 

ปี 2561 BC มสีนิทรพัย์รวม 3,487.5 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 เนื่องจากปัจจยัที่ทําให้สนิทรพัย์

ลดลงจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง รวมถงึการเริม่ลงทุนในโครงการ สุขุมวทิ 36 โครงการสุขุมวทิ 

16-2 รวมถงึการลงทุนต่อเนื่องในโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน วนั 

6M62 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จาก 2561 ประมาณ 400 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัสาํคญัมาจากการลงทุนในโรมแรม 

เชยีงใหม ่นิมมาน วนั โครงการสขุมุวทิ 36 และ โครงการสขุมุวทิ 16-2 เพิม่เตมิตามขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 220.4  12.3%  283.0 9.0% 229.7  6.6%  753.1  19.4%  

ลกูหน้ีการคา้ 9.7  0.5%  29.9  1.0%  20.1  0.6%  14.3  0.4%  

ลกูหน้ีอื่น 18.0  1.0%  67.3  2.1%  77.9  2.2%  58.8  1.5%  

สนิคา้คงเหลอื 7.2  0.4%  1.1 0.0% 1.1  0.0%  1.0  0.0%  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็น

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

-  -   652.4 20.8% -  -    -    -   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10.5  0.6%  12.1 0.4% 15.3  0.4%  10.5  0.3%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 265.7  14.8%  1,045.7 33.4% 344.0  9.9%  837.8  21.6%  

รวมสินทรพัย ์ 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

ลกูหนี้การคา้ 

ลูกหนี้การคา้หลกัม ี2 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกหนี้จากเอเจนซี่ในการขายหอ้งพกั และลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบรกิาร

ของศูนยก์ารคา้ อย่างไรกต็าม ลูกหนี้การคา้ของ BC มสีดัส่วนทีน้่อยมาก หรอืคดิเป็นไม่เกนิ 1.0% ของสนิทรพัยร์วม 
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เมือ่พจิารณาอายขุองลกูหนี้ปี 2559 - 2561 พบวา่มรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ที ่10.8 วนั 28.6 วนั และ 35.2 วนัตามลาํดบั 

ซึ่งอยู่ในเกณฑน์โยบายในการเรยีกเกบ็หนี้ของบรษิทัที ่30 - 60 วนั โดยสาเหตุทีร่ะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่เพิม่ขึน้นัน้ มี

ปัจจยัหลกัมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิม่ขึ้นมาในปี 2561 ของโครงการซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ ซึ่งเปิดดําเนินการในช่วง

ปลายปี 

ปี 2561 ลูกหนี้การคา้เท่ากบั 20.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากลูกหนี้ผูร้่วมลงทุนของ 

BC ลดลงจากการไดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียมการขายโครงการ ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

6M62 สบืเนื่องจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office จงึส่งผลให ้BC มลีูกหนี้การคา้

ลดลงประมาณ 6 ลา้นบาท  

ลกูหนี้อื่น 

 ปี 2559 - 2561 รายการสาํคญัของลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้สรรพากร ยกเวน้ปี 2560 ทีม่รีายการเงนิคา้ง

รบัจากการขายเงินลงทุน 37.2 ล้านบาท ในปี 2561 - 6M62 รายการสําคญัของลูกหนี้อื่นยงัเป็นลูกหนี้สรรพากร

เชน่เดมิ 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเนื่องจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ส่งผลใหก้ารบนัทกึบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของโรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมู่เป็น “สนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมูลค่าของสนิทรพัยข์องโรงแรมจํานวน 652.4 

ลา้นบาท โดยรายการสาํคญัประกอบไปดว้ยทีด่นิอาคารและอุปกรณ์มลูคา่ 639.1 ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสดมลูคา่ 5.5 ลา้นบาท และลกูหนี้การคา้ 4.7 ลา้นบาท ในปี 2561 BC ดาํเนินการโอนกจิการแลว้เสรจ็ จงึแสดงยอด

เท่ากบัศนูย ์

อตัราสว่นสภาพคล่อง 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.8 1.1 0.6 1.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.7 0.3 0.5 1.0 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่* วนั 10.8 28.6 35.2 20.4 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 47.6 44.0 160.2 156.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 7.6 8.2 2.2 2.3 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 7.2 7.5 8.9 7.4 

Cash Cycle วนั  11.2   29.2  28.6 15.3 

*หมายเหตุ: ไมนํ่ากําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมารวมในการคาํนวณ  

ณ สิน้งวด 2559 - 2561 BC มอีตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทั เท่ากบั 0.8 เท่า 1.1 เท่า และ 0.6 เท่า 

ตามสาํดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ทีล่ดลงอย่างมากในปี 2560 มาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดต้กลงกบัผูซ้ื้อโครงการแลว้ก่อนสิน้ปี ส่งผลให ้BC บนัทกึหนี้สนิทัง้หมดของโรงแรมไวภ้ายใตห้นี้สนิ

หมุนเวยีนในปีเดยีวกนั และทาํใหห้นี้สนิหมุนเวยีนของปี 2560 เพิม่สงูขึน้เป็น 983.0 ลา้นบาท จาก 341.9 ลา้นบาทใน

ปี 2559 โดยในปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิัทลดลงมาที่ 0.5 เท่า ซึ่งเป็นระดบัปกติดงัเช่นปี 2559 

หลงัจากดาํเนินการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ไปเมือ่ตน้ปี 2561 อยา่งไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัสามารถ
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ขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ไดใ้นช่วงใกลส้ิน้ 6M62 จงึส่งผลใหเ้งนิสดในมอืเพิม่ขึน้อย่างมี

นยัสาํคญั และเป็นผลใหอ้ตัราสว่นสภาพคล่องเพิม่ขึน้จากปี 2561 มาเป็น 1.1 เท่าใน 6M62 

ในช่วงปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมา Cash Cycle ของ BC เท่ากบั 11.2 วนั 29.2 วนั และ 28.6 วนั ตามลําดบั 

โดยระยะเวลาเพิม่มากขึน้มาจากการที ่BC มลีูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ปีในปี 2560 และ 2561 โดยมลีูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้

จากการเปิดโครงการศูนย์การค้า ซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง และโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต โดย 6M62 

Cash Cycle ของ BC เท่ากบั 15.3 วนั สบืเนื่องจากระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ทีล่ดลงจากการที ่BC ขายลูกหนี้การคา้ใน

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ไปพรอ้มกบัการขายโครงการก่อนสิน้ 6M62 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 3.1  0.2%  3.2  0.1%  3.1  0.1%  53.0  1.4%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18.9  1.0%  124.8  4.0%  143.4  4.1%  148.6  3.8%  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41.0  2.3%  53.7  1.7%  53.7  1.5%  53.7  1.4%  

ดอกเบีย้คา้งรบัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.2  0.1%  10.2  0.3%  14.3  0.4%  15.6  0.4%  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,136.2  63.3%  1,627.2  52.0%  2,460.4  70.5%  2,708.6  69.7%  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ 3.2  0.2%  3.3  0.1%  3.4  0.1%  5.7  0.1%  

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 286.0  15.9%  239.4  7.6%  411.7  11.8%  31.6  0.8%  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.8  0.2%  12.1  0.4%  21.1  0.6%  18.1  0.5%  

เงนิมดัจาํทีด่นิ 30.0  1.7%  9.2  0.3%   -    -    -    -   

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 4.0  0.2%  3.2  0.1%  32.4  0.9%  14.0  0.4%  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,528.4  85.2%  2,086.3 66.6% 3,143.5  90.1%  3,048.8  78.4%  

รวมสินทรพัย ์ 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

สบืเนื่องจากการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 ในรปูแบบกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) โดยในปี 2559 

- 2561 BC มเีงนิลงทุนดงักล่าวเท่ากบั 18.9 ลา้นบาท 124.8 ลา้นบาท และ 143.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้นี้สาเหตุของ

การเพิม่ขึน้ในปี 2560 นัน้มาจากการบนัทกึส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสุทธจิากภาษเีงนิไดท้ีส่ะทอ้นมูลค่าเพิม่

จํานวน 187.3 ลา้นบาทที ่BC ดําเนินการประเมนิมูลค่าทีด่นิเพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าทีแ่ทจ้รงิ ใน 6M62 รายการลงทุนใน

กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มโรงแรมมผีลดาํเนินการเป็นกาํไร 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีด่ําเนินการกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 

ซึ่งถอืเป็นเงนิทุนเพื่อการก่อสรา้งและดําเนินธุรกจิโดยมยีอด 41.0 ล้านบาท 53.7 ล้านบาท และ 53.7 ล้านบาท ในปี 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 26 

 

2559 - 2561 ตามลําดบั โดยสาเหตุที่มยีอดเพิม่ขึน้ ณ ปี 2560 นัน้ มาจากการที่ในอดตีกลุ่มโรงแรมซทิาดนิส์มบีาง

โรงแรมทีข่าดทุนเกนิทุนจากตน้ทุนค่าเสื่อมราคาทีส่งู ต่อมาในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการตมีลูค่าทีด่นิใหมอ่กี

ครัง้เพื่อใหมู้ลค่าสนิทรพัย์แสดงมูลค่าใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งผลใหส้่วนทุนกลบัมาเป็นบวก จงึมกีารนํารายการเงนิให้

กูย้มืนี้กลบัมารบัรูอ้กีครัง้หนึ่ง ในปี 2561 BC ยงัรบัรูร้ายการเงนิใหกู้ย้มืนี้เท่าเดมิจากปี 2560 

6M62 BC ยงัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเท่ากบั 53.7 ลา้นบาท ต่อเนื่องมาจากปี 2561 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เป็นรายการสําคญัในส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน โดยในปี 2559 - 2561 BC มี

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 1,136.2 ลา้นบาท 1,627.2 ลา้นบาท และ 2,460.4 ตามลาํดบั โดยปัจจยัทีท่าํใหม้ลูคา่

ในปี 2560 BC เพิม่ขึน้มาจากการลงทุนในโรงแรมเชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ประกอบกบัดําเนินการประเมนิ

มลูค่าทีด่นิใหม่ทัง้หมดส่งผลใหม้ลูคา่ทีด่นิเพิม่ขึน้สุทธจิากการตรีาคาเท่ากบั 567.2 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม จากการที ่

BC ได้ลงนามสญัญาขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตองไว้ จึงทําให้มูลค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบั โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง มลูคา่ 639.1 ลา้นบาท ถูกจดัหมวดหมู่รวมอยูใ่นรายการสนิทรพัยไ์ม่

หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขา้งตน้ ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 833.2 ลา้นบาทโดยมี

ปัจจยัหลกัมาจากการซื้อที่ดินในโครงการสุขุมวทิ 16-2 และการลงทุนในโครงการสุขุมวิท 36 และโครงการกมลา 

รวมถงึการลงทุนต่อเนื่องของโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั 6M62 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของ BC เพิม่ขึน้

จาก 2561 ประมาณ 248 ล้านบาท โดยมปัีจจยัสําคญัมาจากการลงทุนในโรมแรม เชยีงใหม่ นิมมาน วนั โครงการ

สขุมุวทิ 36 และ โครงการสขุมุวทิ 16-2 เพิม่เตมิตามขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม 

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้า 

ในปี 2559 - 2561 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 286.0 ล้านบาท 239.4 ล้านบาท และ 411.7 ล้านบาท

ตามลําดบั ซึ่งแสดงรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2.2.5 ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ขอ้ 5.2 โดยประกอบไปด้วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่า โดยในปี 2559 BC มีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มจากการลงทุนใน 

ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง และซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ ในปี 2560 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจะลดลงจากปีก่อนหน้า

สบืเนื่องจากการขายศูนย์การค้า เรนฮิลล์ สุขุมวทิ 47 แต่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของของโครงการ Summer Hill และ 

Summer Hub Office ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ในปี 2561 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 411.7 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของของโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ทีเ่พิม่ขึน้

ระหว่างงวด 6M62 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงอย่างมนีัยสําคญัตามการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub 

Office 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 ปี 2561 BC มรีายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญั ซึง่มาจากรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าคา่

ก่อสรา้งของโรมแรม เชยีงใหม ่นิมมาน วนั จาํนวน 19.7 ลา้นบาทเป็นสว่นสาํคญั 6M62 รายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื่นมรีายการสาํคญัคอืคา่สทิธจิ่ายล่วงหน้าในการใชแ้บรนด ์Oakwood ของโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (12.6%) (0.6%)  1.9%   7.7%  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (15.1%)  3.4%   5.7%   14.2%  
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อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.2 0.2  0.2   0.2  

ในปี 2559 BC มผีลขาดทุนจากปัจจยัของการรบัโอนบุคลากรจาก BAM รวมถงึไม่สามารถขายโครงการได้

ระหว่างปี ประกอบกับการขยายการลงทุนที่ส่งผลให้สินทรพัย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อตัราส่วนผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยใ์นปี 2559 เป็น (12.6%) ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตวัดขีึน้จากปีก่อนหน้าเป็น (0.6%) 

เป็นผลจากการขายศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 ทัง้นี้อตัราไดส้ะทอ้นมลูคา่สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการประเมนิมลูค่า

ทีด่นิตามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ 

สบืเนื่องจากสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของ BC เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนซึ่งคดิเป็นประมาณ 67% - 90% ของ

สนิทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรจงึมกีารเคลื่อนไหวไปในทางเดยีวกบัอตัราตอบแทนจากสนิทรพัย ์

โดยปี 2559 - 2561 มอีตัราเท่ากบั (15.1%) 3.4% และ 5.7% ตามลาํดบั 

ปี 2559 - 2561 BC มอีตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยค์งทีต่ลอดชว่งระยะเวลาดงักล่าวที ่0.2 เท่า ทัง้นี้ ในปี 

2559 BC ไม่มรีายไดจ้ากการขายโครงการส่งผลใหอ้ตัราส่วนลดลงเป็น 0.2 เท่า และปี 2560 - 2561 ถงึแมว้่า BC จะ

สามารถเพิม่รายไดจ้ากการขายโครงการ แต่กม็กีารลงทุนในโครงการใหม่ๆ  ซึง่ใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีส่งูเป็นอยา่งมาก

เสมอืนการเพิม่จาํนวนสนิคา้ในมอืเพือ่ขายในอนาคต จงึสง่ผลใหส้ดัสว่นไมเ่ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัจากปี 2559 

6M62 BC มมีาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรที่ 7.7% 

และ 14.2% ตามลาํดบั เพิม่ขึน้จากปี 2561 สบืเนื่องมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub  

หน้ีสิน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง 35.6 2.0% 77.4 2.5% 174.7 5.0% 77.5 2.0% 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร* 1,139.8 63.5% 1,068.4 34.1% 1,715.3 49.2% 1,757.0 45.2% 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น และกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

522.3 29.1% 595.7 19.0% 556.0 15.9% 576.9 14.8% 

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 82.2 4.6% 102.4 3.3% 100.0 2.9% 110.0 2.8% 

หุน้กู ้  -   0.0% 102.7 3.3% 108.3 3.1% 109.6 2.8% 

หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดั

ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 -   0.0% 499.2 15.9%  -   0.0%  -   0.0% 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 61.1 3.4% 8.2 0.3% 6.5 0.2% 7.9 0.2% 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.0 0.3% 94.4 3.0% 103.0 3.0% 104.3 2.7% 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 44.7 2.5% 28.1 0.9% 43.9 1.3% 19.5 0.5% 

รวมหน้ีสิน 2,066.6 115.2% 2,666.8 85.1% 2,954.0 84.7% 2,960.3 76.2% 

*หมายเหตุ: รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 
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BC มหีนี้สนิรวม 2,066.6 ล้านบาท 2,666.8 ล้านบาท และ 2,954.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

2560 และ 2561 ตามลําดบั ทัง้นี้สาระสาํคญัของการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาจากการจดัหาเงนิทุนเพื่อการขยายกจิการ

ในโครงการต่างๆ รวมถงึการออกหุน้กู ้ซึ่งถอืเป็นการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการขยาย

ธุรกจิในอนาคต ณ สิน้ 6M62 หนี้สนิรวมใกลเ้คยีงจากปี 2561 

เจา้หนี้คา่ก่อสรา้ง 

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 จํานวน 35.6 ลา้นบาท 77.4 ลา้นบาท และ 174.7 ลา้นบาท 

ซึง่คดิเป็น 2% ถงึ 5.0% ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยในปี 2559 BC มเีจา้หนี้คา้ก่อสรา้งของโรงแรมไฮแอทเพลส 

ภูเกต็ ป่าตองเป็นรายการสาํคญั และปี 2560 BC มเีจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ซึง่เป็น

การเรยีกเกบ็ค่าก่อสรา้งในงวดสุดทา้ย 47.7 ล้านบาทและเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งซมัเมอร ์ฮบั ออฟฟิศ 16.1 ล้านบาทเป็น

รายการสาํคญั เชน่เดยีวกบัในปี 2561 รายการเจา้หนี้คา่ก่อสรา้ง 174.7 ลา้นบาท เป็นเจา้หนี้คา่ก่อสรา้ง โรงแรมโอ๊ควูด้ 

โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 40.8 ลา้นบาท ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ 40.7 ลา้นบาท และ โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ย์

ฮบั 72.4 ลา้นบาทเป็นรายการสาํคญั 

6M62 เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งลดลงจากการชําระหนี้ค่าก่อสรา้งของ Summer Hub Office ประมาณ 40 ล้านบาท 

และ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ ประมาณ 40 ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 

ปี 2559 - 2561 BC มเีงนิกู้ยมืจากธนาคาร 1,139.8 ล้านบาท 1,068.4 ล้านบาท และ 1,715.3 ล้านบาท ซึ่ง

คดิเป็นสดัส่วน 63.5% 34.1% และ 49.2% ต่อสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืจากธนาคารเป็นผล

สบืเนื่องจากการก่อสรา้งโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้สดัส่วนที่ลดลงในปี 2560 เกดิจากการประเมนิมูลค่าที่ดนิ

เพิม่ในปี ประกอบกบัการขายโรงแรมไฮแอทเพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็นผลใหเ้งนิกู้ยมืธนาคาร 392.7 ล้านบาท ไดถู้ก

นําไปรวมอยู่ในรายการ “หนี้สนิทีร่วมอยู่ในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย” ในปี 

2561 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ประมาณ 485.0 ล้านบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากโครงการสุขุมวทิ 36 มี

การใช้เงนิกู้จากธนาคารเพิม่ขึ้นจํานวน 345.6 ล้านบาท โครงการซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ มกีารใช้เงนิกู้จากธนาคาร

เพิม่ขึน้จาํนวน 25.6 ลา้นบาท และโครงการกมลามกีารใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารเพิม่ขึน้จาํนวน 94.0 ลา้นบาท 

ณ สิน้ 6M62 เงนิกูย้มืจากธนาคารใกลเ้คยีงจากปี 2561 โดยการกูย้มืหนี้ระยะยาวจะมาจากโรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ และ โครงการสขุมุวทิ 36 เป็นหลกั 

ในการพฒันาโครงการ บริษัทย่อยจะดําเนินการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน โดยสญัญากู้ยืมเงินมี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt-to-Equity Ratio ) 

อตัราส่วนหน้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization: EBITDA) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้  (Debt Service 

Coverage Ratio: DSCR) การดาํรงส่วนของผูถ้อืหุน้ใหม้ากกว่าศูนย ์เป็นตน้ ซึง่สถาบนัการเงนิจะพจิารณาขอ้กําหนด

ดงักล่าวจากงบการเงนิของบรษิทัย่อยทีกู่ย้มืเงนิ เมื่อการก่อสรา้งและเริม่เปิดใหบ้รกิารและ/หรอืขายโครงการแลว้เสรจ็ 

บรษิทัย่อยแต่ละแหง่จงึจะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายไปชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ ในระยะเวลาทีก่ารขาย

โครงการยงัไม่เสร็จสิ้น จงึมคีวามเป็นไปได้ที่บรษิัทย่อยจะมอีตัราส่วนทางการเงนิไม่เป็นไปตามที่กําหนด การผดิ

เงื่อนไขดงักล่าวจะส่งผลใหบ้รษิทัย่อยตอ้งชําระคนืเงนิกูย้มืทนัทซีึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิทัย่อย

ดงักล่าวได ้ 

ในสญัญากู้ยมืเงนิ สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงื่อนไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทาน

แลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน (เฉพาะบรษิทัรว่มทุน ไดแ้ก่ กลุ่มซทิาดนีส)์ และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
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ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มบีรษิทัยอ่ยทีผ่ดิเงือ่นไขทีก่าํหนด ดงันี้  

โครงการ OWJH 

Phuket 

Summer  

Hill 

Summer 

Point 

BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม BPTS3 BPKN1 BPKN3 CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 10.0x 

≥ 1.15x 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.20x 

>0 

n/a 

n/a 

 

n/a 

n/a 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

-158.61x 

-0.08x 

+56 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

5.33x 

1.95x 

+20 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

n/a 

n/a 

-13 ลบ. 

n/a 

n/a 

 

6.69x 

0.84x 

-110 ลบ. 

2.35x 

n/a 

 

7.32x 

1.04x 

+16.5 ลบ. 

2.54x 

n/a 

 

8.08x 

0.78x 

-60 ลบ. 

2.23x 

n/a 

 

5.81x 

1.07x 

+21 ลบ. 

2.90x 

n/a 

สาํหรบัการผดิขอ้กําหนดของบรษิทัย่อย 3 แห่งและบรษิทัร่วมทุน 4 แห่ง สาํหรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้หมดนัน้บรษิทัไดป้ระสานงานและไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนธนัวาคม 2561 

นอกจากนี้ ในช่วงสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา BC สามารถเจรจากับธนาคารเพื่อให้กําหนดเงื่อนไขการดํารง

อตัราสว่นทีผ่่อนผนัมากขึน้ โดยโครงการทีไ่ดร้บัการผ่อนคลายเงือ่นไขการกูย้มืคอื BMT2 (โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์

นี่ยฮ์บั พทัยา) ซึง่ได ้Refinance และทาํสญัญาใหม่กบัธนาคาร ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 โดยสนิเชื่อตามสญัญากู้ยมื

เงนิฉบบัใหม่ จะเป็นวงเงนิ refinance เงนิกู้ยมืวงเงนิเดมิจํานวน 58.25 ล้านบาท และวงเงนิใหม่สําหรบัใช ้renovate 

โรงแรมจํานวน 25 ลา้นบาท ซึ่งเงื่อนไขในสญัญาฉบบัใหม่จะกําหนดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน Covenant ทีผ่่อนผนั

ขึน้ซึง่คาดวา่จะทาํใหบ้รษิทัไมผ่ดิขอ้กาํหนดในปี 2561 และปี 2562 ไดแ้ก่  

1. การดํารง DSCR จากไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า เป็นไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า โดยเริม่คํานวณ DSCR ตัง้แต่วนัที ่

31 ธ.ค. 2563 เป็นตน้ไป  

2. การดาํรง D/E Ratio ไมเ่กนิ 3:1 เท่าในปี 2561-2562, ไมเ่กนิ 2.5:1 เท่าในปี 2563-2564 และไมเ่กนิ 2:1 

เท่าในปี 2565 เป็นตน้ไป 

ในอนาคตบรษิทัคาดว่าจะมคีวามเสีย่งในเรื่องดงักล่าวลดลง โดยหากเป็นสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่ๆ บรษิทั

สามารถเจรจากบัสถาบนัการเงนิใหก้าํหนดเงือ่นไขการดาํรงอตัราสว่นทีผ่อ่นผนัมากขึน้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัซทิาดนีสผ์ดิเงือ่นไขทีก่าํหนด ดงัต่อไปนี้ ซึง่บรษิทัไดป้ระสานงานและ

ไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนมถุินายน 2562   
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โครงการ BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

6.39x 

0.80x 

-112.93 ลบ. 

2.40x 

n/a 

 

6.89x 

1.05x 

+18.92 ลบ. 

2.81x 

n/a 

 

7.70x 

0.76x 

-58.61 ลบ. 

2.36x 

n/a 

 

5.01x 

1.14x 

+27.69 ลบ. 

3.34x 

n/a 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ปี 2559 - 2561 BC มเีงนิกูย้มืจากกจิการอื่น (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 

ปี) จํานวน 522.3 ล้านบาท 595.7 ล้านบาท และ 556.0 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ดร้บัจากผูล้งทุนตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละโครงการ ทัง้นี้ BC จะยงัไม่มกีารชําระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนจนกว่าโครงการจะสามารถ

ขายได ้

6M62 เงนิกูย้มืจากกจิการอื่นเพิม่ขึน้ประมาณ 20 ลา้นบาทจาก 2561 สาเหตุหลกัมาจากทัง้การจ่ายชําระคนื

เงนิกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office รวมถึงการลงทุนเพิม่ในโรงแรม เชยีงใหม่ 

นิมมาน ท ูโรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ีโครงการกมลา 1 และ โครงการกมลา 2 

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 

 เป็นดอกเบีย้ทีค่า้งจ่ายแก่ผูร้่วมลงทุนจนกว่าจะสามารถขายโครงการไดโ้ดยในปี 2559 - 2561 BC มดีอกเบีย้

ดงักล่าวจาํนวน 82.2 ลา้นบาท 102.4 ลา้นบาท และ 100.0 ลา้นบาท ตามลําดบั ส่วนประกอบสาํคญัของทัง้ 3 รายการ

ดงักล่าวมาจากยอดดอกเบีย้คา้งชาํระจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสป์ระมาณ 50 ลา้นบาท โดยใน 6M62 BC มดีอกเบีย้คา้ง

จ่ายแก่กจิการอื่น 110.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 ประมาณ 10 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้มาจากโครงการในกลุ่มซทิา

ดนิสป์ระมาณ 2.6 ลา้นบาท และโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ จาํนวน 2.9 ลา้นบาท เป็นสาํคญั 

หุน้กู ้

ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดเ้ริม่การจดัหาเงนิทุนในรูปแบบหุน้กูโ้ดยมจีาํนวน 102.7 ลา้นบาท ทัง้นี้เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสในการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคตของ BC ต่อไป ซึ่งบรษิทัไดม้กีารออก
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หุน้กู้ใหม่ในไตรมาสที ่4 ของปี 2561 แทนหุน้กู้เดมิทีค่รบกําหนดในระหว่างปีทําให ้ณ 6M62 BC มยีอดหุน้กู้หลงัหกั

คา่ธรรมเนียมดาํเนินการที ่109.6 ลา้นบาท 

หนี้สนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเนื่องจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ส่งผลให้การบนัทกึบญัชขีองหนี้สนิต่างๆ เช่น เจา้หนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง รวมถงึเงนิกู้ยมืระยะยาวของ

โรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมู่เป็น “หนี้สนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อื

ไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมูลค่าของหนี้สนิของโรงแรมจํานวน 499.2 ลา้นบาท โดยมรีายการสาํคญัคอืเงนิกู้ยมืระยะ

ยาวจากธนาคาร 422.6 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 

ปี 2559 - 2561 BC มบีรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการร่วมคา้คอืกลุ่มโรงแรม ซทิาดนีส ์4 แห่ง โดยภาระผกูพนัในผล

ขาดทุนในการร่วมคา้จะเป็นส่วนทีส่ะทอ้นส่วนทุนสุทธ ิ(Net Equity) จากโครงการซทิาดนีสท์ีม่สี่วนทุนขาดทุนเกนิทุน

เท่านัน้ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 BC มรีายการภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้จาก 2 โรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรม 

ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 และ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 รวม 61.1 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2560 BC ไดด้าํเนินการประเมนิ

มูลค่าทีด่นิทัง้หมดของ BC ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ ส่งผลใหภ้าระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้จาก 2 โรงแรม

ขา้งตน้ รวมกบั โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ทีข่าดทุนจากการปิดปรบัปรุง เป็น 8.2 ลา้นบาท 

6M62 กลุ่ม โรงแรม ซทิาดนีส ์มผีลดําเนินการทีด่ขี ึน้ส่งผลใหภ้าระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้เพิม่ขึน้

จาก 2561 มาที ่7.9 ลา้นบาท โดยมาสาเหตุมาจาก โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 มผีลขาดทุน 1.4 ลา้นบาท 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ปี 2559 - 2561 BC มรีายการหนี้สนิเงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 6.0  ลา้นบาท 94.4 ลา้นบาท และ 103.0 ลา้น

บาท ตามลําดบั ทัง้นี้ ปัจจยัทีท่าํใหห้นี้สนิเงนิไดเ้พิม่ขึน้เป็นอย่างมากเป็น 94.4 ลา้นบาท ในปี 2560 นัน้เป็นผลมาจาก

การปรบัปรุงมลูคา่ทีด่นิ ใน 6M62 ผลของการปรบัปรุงมลูคา่ทีด่นิยงัคงอยูจ่งึสง่ผลให ้BC ยงัมรีายการหนี้สนิภาษเีงนิได้

รอการตดับญัชนีี้อยูจ่าํนวน 104.3 ลา้นบาท 

 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

รายการหลักของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินมัดจําจากผู้เช่าพื้นที่ และเงินประกันผลงานจาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยในปี 2559 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นจํานวน 44.7 ล้านบาทประกอบดว้ยรายการเงนิมดัจําต่างๆ 

ของศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 จาํนวน 21.9 ลา้นบาท เงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮ

เทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา 7.7 ลา้นบาท และเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

14.8 ลา้นบาท 

ปี 2560 BC มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 28.1 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเงินประกันผลงานจาก

ผู้รบัเหมาก่อสร้างโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยา 12.9 ล้านบาท เงนิมดัจําจากผู้เช่าพื้นที่ของโครงการ 

ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์14.6 ลา้นบาท ในปี 2561 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นจาํนวน 43.9 ลา้นประกอบดว้ยรายการทีต่่อ

เนื่องมาจากปี 2560 โดยมปัีจจยัหลกัทีเ่พิม่ขึน้มาจากการ ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ ทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 17.0 ลา้น

บาท เป็นหลกั 
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6M62 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นลดลงเหลอืประมาณ 19.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายโครงการ Summer 

Hill และ Summer Hub Office ซึ่งมูลค่าส่วนที่เหลอื 19.5 ล้านบาท มรีายการสําคญัเป็นค่ามดัจําต่างๆ ที่ผูเ้ช่าให้แก่

โครงการไว ้รวมถงึเงนิประกนัการก่อสรา้ง โรมแรม เชยีงใหม ่นิมมาน วนั ประมาณ 15 ลา้นบาท 

หนี้สนิรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 - 2561 เท่ากบั 2,066.6 ลา้นบาท 2,666.8 ลา้นบาท และ 2,954.0 ลา้น

บาท ตามลําดบั โดยสดัส่วนหลกัของหนี้สนินัน้มาจากเงนิกูย้มืจากธนาคาร (ทีร่วมเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากธนาคาร และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี) และเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่น

ซึ่งเป็นเงนิทุนในการดําเนินโครงการทีม่าจากผูร้่วมลงทุนทีถ่อืหุน้ในแต่ละโครงการ โดยเป็นการระดมทุนตามสดัส่วน

การลงทุนและตามขนาดของแต่ละโครงการ ทัง้นี้ สดัสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากทัง้สองแหล่งระหวา่งปี 2559 - 2560 

รวมมูลค่า 1,662.1 ล้านบาท 2,086.7 ล้านบาท และ 2,271.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 92.6% 66.6% และ 65.1% ของ

สนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,086.7 ลา้นบาทในปี 2560 นี้ ไดน้บัรวมเงนิกูย้มืจากธนาคาร

ของโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง จาํนวน 422.6 ลา้นบาท ทีถู่กจดัประเภทไปอยูใ่นรายการ “หนี้สนิทีร่วมในกลุ่ม

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” ซึง่แสดงยอดที ่499.2 ลา้นบาท ไวด้ว้ย 

6M62 BC มหีนี้สนิรวมใกลเ้คยีงจากปี 2561 โดยการชําระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในรอบส่วนใหญ่จะเกีย่วเนื่องจากการ

ขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ประกอบกบัรายการกูย้มืจากธนาคารเพือ่ใชใ้นการลงทุนในโนโว

เทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั ทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 340.0  19.0%  340.0  10.9%  340.0  9.7%  340.0  9.2%  

สว่นเกนิทุนจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีบรษิทั

ยอ่ย 

71.5  4.0%  133.0  4.2%  199.0  5.7%  151.6  3.9%  

กําไร (ขาดทุน) สะสม         

   จดัสรรแลว้  -    -   2.8  0.1%  5.6  0.2%  5.6  0.1%  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (240.6) (13.4%) (282.4) (9.0%) (384.1) (11.0%) (268.6) (6.9%) 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(145.0) (8.1%) (90.3) (2.9%) (86.3) (2.5%) (86.1) (2.2%) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (8.6) (0.5%) 439.4  14.0%  443.1  12.7%  443.1  11.4%  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 17.3  1.0%  542.4  17.3%  517.2  14.8%  585.6  15.1%  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (289.7) (16.1%) (77.2) (2.5%) 16.3  0.5%  340.7  8.8%  

รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (272.4) (15.2%) 465.3  14.9%  533.5  15.3%  926.3  23.8%  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 33 

 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 BC มีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเท่ากับ (272.4) ล้านบาท 465.3 ล้านบาท และ 

533.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมอีงคป์ระกอบหลกัดงันี้ 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

ตลอดช่วงปี 2559 - 2561 และ 3M62 BC มทุีนจดทะเบยีนชําระแล้วที ่340 ลา้นบาท โดยในปี 2559 BC ได้

ดําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 340 ล้านบาทเป็น 507 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อ

ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering: IPO)  

สว่นเกนิทุนจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย (สว่นเกนิทุน) 

ส่วนเกนิมูลค่าจากการขายหุน้บรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนในปี 2559 – 2561 จํานวน 71.5 ลา้นบาท 133.0 

ลา้นบาท และ 199.0 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นผลจากการขายหุน้ในบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนสาํหรบัโครงการพระ

โขนงในปี 2559 โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บัรว่มกบัการบนัทกึรายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ (Origination 

Fee) ที ่BC ไดร้บัจากนกัลงทุนในขณะที ่BC ยงัมอีาํนาจในการควบคุมโครงการ19

20 

ตารางแสดงรายละเอยีดสว่นเกนิทุน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M62 

กาํไรจากการขายหุน้ใหน้กัลงทุนโดยที ่BC ยงัมอีาํนาจ

ควบคุม 

57.8 57.8 57.8 19.8 

Origination Fee ทีร่บัจากนกัลงทุนในโครงการที ่BC ยงั

มอีาํนาจควบคุม 

13.5 55.8 116.3 107.0 

อื่นๆ 0.1 19.4 24.8 24.8 

รวม 71.5 133.0 199.0 151.6 

ปี 2559 – 2561 BC มกีําไรจากการขายหุน้ในส่วนเกนิทุน 57.8 ลา้นบาท จากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนใน

กลุ่มโครงการพระโขนงทัง้ 3 ทัง้นี้ ค่า Origination ในส่วนเกนิทุนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากการทีม่นีักลงทุนเขา้มาร่วม

ลงทุนในโครงการต่างๆ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายการรบัรูร้ายได ้Origination Fee ไวท้ีข่อ้ 3.1 ขา้งตน้ โดยค่า Origination Fee นี้

จะลดลงกต็่อเมือ่ BC ไดด้าํเนินการขายโครงการต่างๆ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จน BC ไมม่อีาํนาจควบคุมในโครงการนัน้ๆ 

6M62 สบืเนื่องจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office ส่งผลให ้BC รบัรูร้ายไดเ้ขา้กําไรสะสม

โดยไมผ่า่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 47.3 ลา้นบาทแบ่งเป็น 

1) กาํไรจากการขายหุน้ใหน้กัลงทุนโดยที ่BC ยงัมอีาํนาจควบคุม จาํนวน 38.0 ลา้นบาท 

 
20 ในกรณีที ่BC ยงัมอีาํนาจในการควบคุมโครงการ รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ (Origination Fee) ทีไ่ดร้บัจากนกัลงทุน 

(Investor) ทีเ่ขา้มารว่มลงทุนในโครงการนัน้ๆ จะถูกบนัทกึเสมอืนรายไดด้งักล่าวเป็นกําไรทีเ่กดิจากการขายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุน 
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2) Origination Fee ทีร่บัจากนกัลงทุนในโครงการที ่BC ยงัมอีาํนาจควบคุม 9.3 ลา้นบาท 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิอง

บรษิัทย่อย ณ วนัที่ซื้อธุรกิจ กบัจํานวนเงนิที่บรษิทัจ่ายซื้อ เนื่องจากในปี 2558 BC ได้เขา้ซื้อโครงการต่างๆ ตาม

แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้เพื่อรวมศูนยก์ารจดัการและเตรยีมความพรอ้มในการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัมจีํานวน 

(145.0) ลา้นบาท (90.3) ลา้นบาท และ (86.3) ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้สาเหตุทีร่ายการมมีูลค่าลดลงในปี 2560 เกดิ

จากการขายโครงการศูนย์การคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 และในปี 2561 – 3M62 ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนัเปลี่ยนแปลงจากสิน้ปี 2560 โดยแสดงยอดที ่(86.3) ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายโรงแรมไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตอง โดย 6M62 ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาที ่(86.1) ซึ่ง

เป็นเหตุผลมาจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office และรบัรูผ้ลต่างดงักล่าวเขา้กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 จาํนวน (8.6) ลา้นบาท 439.4 และ 433.1 

ล้านบาท ตามลําดบั ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรพัย์สนิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญัในปี 

2560 เป็นผลจากการประเมนิมลูคา่ทีด่นิทุกแปลงทีใ่หม่ทัง้หมด โดย 6M62 องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ ยงัคง

เท่าเดมิจากปี 2561 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า NA 5.7  5.5   3.2  

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า (0.7) (0.8)  (1.2)  (0.5) 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า (0.1) (0.1)  (0.1)  (0.0) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - - 83.0%    - 

ในปี 2560 และ 2561 BC มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อผูถ้อืหุ้นที่ 5.7 เท่า และ 5.5 เท่า ตามลําดบั โดยอตัราส่วน

หนี้สนิต่อผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงใน 6M62 นัน้เป็นผลมาจากกาํไรจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office 

ปี 2559 - 2561 นัน้ BC มอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ที ่(0.7) เท่า (0.8) เท่า และ (1.2) เท่า 

ตามลําดบั และมอีตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัทีค่งทีอ่ยู่ที ่(0.1) เท่า สาเหตุหลกัของความสามารถในการ

ชําระดอกเบี้ยและภาระผูกพนัที่ลดลงในช่วงปี 2559 - 2561 เกดิจากค่าใช้จ่ายจากการเพิม่อตัรากําลงัพนักงานเพื่อ

ขยายธุรกจิและการเปิดโครงการใหม่ๆ สง่ผลใหเ้งนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานลดลง ใน 6M62 อตัราสว่นความสามารถ

ในการชําระดอกเบี้ยและอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัทีค่งทีม่กีารปรบัตวัดขีึน้ที ่(0.5) เท่า และ (0.0) เท่า

ตามลาํดบั สบืเนื่องจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office  

ปี 2561 บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผล 51.0 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 83.0% โดยภายใน 6M62 

BC ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ สญัญากูย้มืเงนิของบรษิทัย่อยมขีอ้กําหนดเกีย่วกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราส่วนหนี้สนิ

ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ 
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(Interest-Bearing Debt to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) อตัราสว่นความสามารถ

ในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นให้มากกว่าศูนย์ เป็นต้น โดย

สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงือ่นไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทานแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน และ 

31 ธนัวาคม ของทุกปี ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อย 3 แห่งและบรษิทัร่วมทุน 4 แห่งมกีารผดิเงือ่นไขที่

กําหนด อย่างไรกต็าม ในอดตีทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั สถาบนัการเงนิทุกรายมคีวามเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธรุกจิ

แบบ BOS และลกัษณะการรว่มลงทุนของ BC มโีครงสรา้งเงนิกูแ้บ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืผูร้่วมทุน (ดงัปรากฏ

ในรายการ ”เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น” ตามงบการเงนิ) และเงนิกูย้มืจากธนาคาร สาํหรบัเงนิกูย้มืในการดําเนินโครงการ

ซึง่ไดร้บัจากผูร้่วมลงทุน จะไม่มกีารเรยีกชาํระทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้จนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป ทาํให ้BC มี

โอกาสผดิขอ้กําหนดเกีย่วกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิเป็นการชัว่คราว ทัง้นี้หากไม่คาํนึงถงึเงนิกูย้มืจากผูร้่วมทุนซึง่

ไม่มกีารเรยีกชําระจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป จะทําให้อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ประกอบกบั

บรษิทัย่อยสามารถชําระคนืเงนิกู้ยมืและดอกเบี้ยได้ตามกําหนด สถาบนัการเงนิทุกรายจงึอนุโลมการเรยีกคนืเงนิกู้

ทัง้หมดจากการผดิเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้โดยล่าสุดไดม้กีารออกหนังสอืผ่อนผนัขอ้กําหนดเกีย่วกบัรกัษาอตัราส่วน

ทางการเงนิใหบ้รษิทัยอ่ยสาํหรบัเดอืน มถุินายน 2562 

กระแสเงินสด 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (78.3) (85.5) (132.3) (21.1) 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (275.6) (289.3) (37.5) 461.1 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  416.0  442.9  110.9 83.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ  62.1   68.2  (58.8) 523..4 

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (78.3) ลา้นบาท สบืเนื่องจากไม่มกีารขาย

โครงการในระหวา่งปี ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนธุรกจิและพนกังานจาก BAM  

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (85.5) ลา้นบาท สบืเนื่องจากการปรบัปรุง

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของโครงการเรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 จาํนวน 230.9 ลา้นบาท โดยใหร้บัรูร้ายการ

ดงักล่าวในสว่นของกระแสเงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน 

ปี 2561 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (132.3) ลา้นบาท สบืเนื่องจากการปรบัปรุง

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จํานวน 291.0 ล้านบาท 

โดยใหร้บัรูร้ายการดงักล่าวในสว่นของกระแสเงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน ประกอบกบั BC มรีายการลกูหนี้

สรรพากรเพิม่ขึน้ รวมถงึรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งของโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั ตามทีไ่ดก้ล่าว

ไวข้า้งตน้ 

6M62 มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (21.1) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทั

สามารถขายสนิทรพัยห์มนุเวยีนไปพรอ้มกบัการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ได ้

ปี 2559 - 2561 BC ม ีEBITDA เท่ากบั (78.2) ลา้นบาท 145.5 ลา้นบาท และ 236.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่

ปี 2559 มคีวามใกลเ้คยีงกบักระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน โดยปี 2560 - 2561 ทีม่กีารพจิารณา

ใหแ้สดงรายการกําไรขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไปแสดงในส่วนของกระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)
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กจิกรรมลงทุนแทน ส่งผลใหก้ระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน ปี 2560 - 2561 จงึมยีอดทีแ่ตกต่าง

จาก EBITDA อยา่งมนียัสาํคญั 

6M62 BC ม ีEBITDA ประมาณ 498 ลา้นบาท ตามผลประกอบการทีส่ามารถขายโครงการได ้

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (275.6) ลา้นบาท เกดิจากรายการลงทุนในทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์เพือ่พฒันาโครงการป่าตองสาย 3 เป็นหลกั 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (289.3) ล้านบาท โดย BC มกีระแสเงนิสดรบั

จากการขายศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 จํานวน 438.1 ล้านบาทแต่มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรม

ลงทุนติดลบ เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต 

โครงการทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ไดแ้ก่ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ พรอ้มกบัการลงทุนในโครงการพระโขนง

ทัง้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการซมัเมอรฮ์ลิล ์โครงการซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิต และโครงการ Summer Point ส่งผลให ้BC 

ต้องจ่ายเงนิสดเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าจํานวน 505.1 ล้านบาท และ 194.3 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  

ปี 2561 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (37.5) ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัทีต่ดิลบน้อย

กวา่ปีก่อนหน้ามาจากเงนิสดรบัจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง จาํนวน 918.8 ลา้นบาท 

6M62 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 461.1 ลา้นบาท สอดคลอ้งไปตามการขาย

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office 

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 416.0 ล้านบาท จากการทีก่ลุ่มบรษิทัไดกู้้

เงนิจากสถาบนัการเงนิอกี 417.8 ลา้นบาทเพื่อการพฒันาโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง และโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮ

เทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 442.9 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื

และการออกหุน้กู้รวมจํานวน 791.7 และมกีารคนืเงนิกู้ยมืจํานวน 327.4 ล้านบาท จากการขายโครงการศูนย์การค้า 

เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 

ปี 2561 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 110.9 ลา้นบาท ซึง้น้อยกว่าปี 2560 ในขณะ

ทีม่กีารกูย้มืเพือ่การลงทุนมากกวา่ปี  2560 ทัง้นี้มาจากการคนืเงนิกูย้มืธนาคาร และกจิการอื่นจากการขายโรงแรมไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง เป็นหลกั 

6M62 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 83.4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากทัง้การกูย้มืจาก

ธนาคารสาํหรบัการลงทุนในโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั และการชาํระคนืหนี้ธนาคารสาํหรบัโครงการ 

Sumer Hill และ Summer Hub Office เป็นหลกั  
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16.4. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ผลกระทบจากการเปิดดาํเนินการของโครงการต่างๆ ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 

จากที่ได้กล่าวในข้างต้น BC มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการต่างๆ เปิด

ดําเนินการแล้ว กลุ่มบรษิทัจะมกีระแสเงนิสดรบัที่เพิม่ขึน้ ส่งผลให้ความสามารถในการชําระต้นทุนทางการเงนิเพิม่

สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ BC ตัง้เป้าการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปี เงนิที่จะได้รบัจากการขาย

โครงการดงักล่าวจะช่วยใหฐ้านะทางการเงนิของ BC แขง็แกร่งขึน้ ส่งผลให ้BC สามารถต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ ใน

อนาคต 

ความสามารถในการขายโครงการตามแผน 

เนื่องจากรายไดจ้ากการขายโครงการมผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ BC ในแต่ละปีอย่างมนีัยสาํคญั การ

วางแผนการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปีจงึเป็นกลยุทธ์ทีส่าํคญัในการรกัษาศกัยภาพในการทาํกําไรของ 

BC โดยในช่วงปี 2557 – 2561 นัน้ BC สามารถขายโครงการไดปี้ละ 1 โครงการทุกปียกเว้นปี 2559 ผลงานในอดตี

ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ไดใ้นระดบัหนึ่งวา่แผนการขายโครงการอยา่งน้อย 1-2 โครงการต่อปีนัน้มคีวามเป็นไปไดส้งู  

ปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้

ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจยัที่สําคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลดําเนินการของ BC เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา

ประเทศไทยมคีวามไม่แน่นอนทางการเมอืง ส่งผลอย่างมากต่อธุรกจิท่องเที่ยวในประเทศ ทําให้จํานวนผูเ้ขา้พกัใน

รูปแบบระยะยาวเปลี่ยนสดัส่วนไป นอกจากนี้ภยัธรรมชาตซิึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกจิโรงแรมที่อยู่ใน

บรเิวณดงักล่าวกเ็ป็นอกีปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้ชน่กนั 

การเสนอขายหุน้ใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 BC มทุีนจดทะเบยีน 507 ล้านบาท โดยเป็นทุนเรยีกชําระแล้วทัง้หมด จํานวน 

340.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 507.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท การประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 8 มถุินายน 2561 ได้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกิน 

167.0 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อ

ประชาชนในครัง้นี้ BC จะมทุีนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ทัง้สิน้ไม่เกนิ 507.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

จาํนวนไมเ่กนิ 507.0 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 49.1 จากทุนชาํระแลว้ใน

ปัจจุบนัที ่340.0 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณกําไรสุทธต่ิอหุ้นทีอ่าจลดลงในอนาคต อนัเนื่องมาจาก

จาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณมจีาํนวนมากขึน้ 
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 2559 2560 2561 6M62 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท     

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  (0.4) 0.1 (0.2) 0.2 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้)* 340.0 340.0 340.0 340.0 

กาํไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครัง้แรก     

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท) (121.6) 15.6 (66.7) 68.4 

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  (0.2) 0.1 (0.1) 0.1 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 507.0 507.0 507.0 507.0 

*หมายเหตุ: BC เพิม่ทุนเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2558 จาก 38.3 ลา้นบาท เป็น 340.0 ลา้นบาท โดยมมีลูคา่ทีต่ราหุน้ไว ้100.0 บาท/หุน้ 

ทัง้นี้ BC คาดว่าจะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุน้และการนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในระยะ

ยาว โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้จะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน รวมถงึการไดร้บัประโยชน์อื่นๆ 

จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เช่น ช่วยเพิม่ความคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเครื่องมอื

ทางการเงนิอื่นๆ นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้จะช่วยใหฐ้านะทางการเงนิของ BC แขง็แกร่ง

ขึน้ซึง่จะสง่เสรมิใหศ้กัยภาพในการกูย้มืเงนิเพือ่ขยายธุรกจิเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
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1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จํากดั

(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จาํนวนไมเ่กนิ 167,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คดิเป็น 32.94% ของจาํนวนหุน้

สามญัทีอ่อกและจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1.1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทัฯ 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

Boutique Corporation Public Company Limited 

ทีอ่ยูผู่เ้สนอขาย : สาํนกังานใหญ่ - 170/67 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวทิ 

16 (สามมติร) ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 0-2620-8700 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จาํนวนหุน้ทีเ่สนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) จํานวน 

จาํนวนไมเ่กนิ 167,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คดิเป็น 

32.94% ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการ

เสนอขายครัง้นี้  

มลูคา่ทีต่ราไว ้ : 1.00 บาทต่อหุน้ 

ราคาเสนอขายหุน้ละ : 2.86 บาทต่อหุน้  

ระยะเวลาจองซื้อ : 5 - 7 พฤศจกิายน 2562  

มลูคา่รวมของหุน้ทีเ่สนอขาย : 477,620,000 บาท 
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1.2 สดัส่วนการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์และรบัประกนัผลการ

จาํหน่ายอยา่งแน่นอน (Firm Underwriting) ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยมสีดัสว่นการเสนอขายเบือ้งตน้ ดงันี้  

เสนอขายต่อ จาํนวนหุ้น % 

(ก) บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 121,400,000 72.69 

(ข) นกัลงทุนสถาบนั 4,000,000 2.40 

(ค) ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 24,900,000 14.91 

(ง) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย 

16,700,000 10.00 

รวม 167,000,000 100.00 

(ก) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคล ซึง่คอืผูม้ ี   

อุปการคุณที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่

เกี่ยวขอ้ง ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2 ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ได้แก่ ลูกคา้ที่ทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

และ/หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่เปิดบญัชีซื้อขายหลักทรพัย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า 

คูส่ญัญา ผูใ้หค้าํปรกึษาทางธุรกจิ ผูท้ีใ่หก้ารสนับสนุนดา้นขอ้มลูทางธุรกจิ ผูท้ีม่อีุปการคุณไม่วา่ทางตรง

หรอืทางอ้อมของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ และผู้แนะนําธุรกจิด้านการซื้อขายหลกัทรพัย์และธุรกิจที่

เกี่ยวขอ้งด้านวาณิชธนกจิ ทัง้ที่ตดิต่อปัจจุบนั เคยตดิต่อ และคาดว่าจะได้ตดิต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามญั

ผ่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทในเครอื ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 รวมถึงผู้ที่ได้เขา้ร่วมฟังการ

นําเสนอขอ้มูลของบรษิทัฯ  โดยการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดในจาํนวนมากน้อยเท่าใด หรอืการปฏเิสธการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใด จะพจิารณาตามขนาดของผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั เคยไดร้บั หรอืคาดว่าจะไดร้บั

จากบุคคลดงักล่าวหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ไม่รวมถงึ ผูจ้องซื้อรายย่อยหรอืประชาชนทัว่ไป และ/หรอื นักลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผูม้อุีปการ

คุณของบรษิทัฯ ตามคาํจาํกดัความดา้นล่าง และไม่รวมถงึการจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลที่

บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน ฉบบัลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมถงึที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์ตามที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2  ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

(ข) นักลงทุนสถาบนั หมายถงึ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย ์

(2) บรษิทัเงนิทุน 
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(3) บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นสนิทรพัยข์องตนเอง หรอืเพื่อการบรหิารกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อการ

จดัการโครงการลงทุนที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุนธุรกจิหลกัทรพัย์

และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

(4) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(5) บรษิทัประกนัภยั  

(6) ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืนิตบุิคคลอื่นทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(8) สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 

(9) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(10) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(11) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 

นักลงทุนสถาบนัจะตอ้งจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 6.7.2 โดยการจดัสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบนัจะเป็นไปตาม

วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.2 

(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน์ มี

ความสมัพนัธ์อนัดี หรือให้คําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย

ทางออ้มต่อบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมตลอดถงึผูใ้หค้ําปรกึษาทางธุรกจิ ลูกคา้ คู่สญัญา หรอืบรษิทัคู่

ค้าที่ตดิต่อ เคยตดิต่อ ในเชงิพาณิชย์กบับรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอดจนพนักงานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยและพนักงานทีท่ํางานกบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการจดัสรรหุน้สามญัที่

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลทีบ่รษิทัถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหุน้หรอืเกนิกว่าอตัราทีป่ระกาศกําหนด ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ประเภทหุ้นและ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 เป็น

ตน้ไป (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการกําหนดลักษณะ                       

ผู้มอุีปการคุณของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุข้างต้น และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของ             

บรษิทัฯ เป็นผูม้อีาํนาจในการพจิารณากาํหนดรายชือ่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้

ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 6.7.3 โดยการจดัสรรหุน้แก่ผูม้อุีปการคุณ

ของบรษิทัฯ จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 
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(ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนกังานของบรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และ/หรอืบรษิทัยอ่ย 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ดงักล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่าน

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในข้อ 

6.7.4  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้สามญัทีเ่สนอ

ขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทขา้งตน้ ตามรายละเอยีดทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 6.6 โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ 

เช่น ปรมิาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นใน

ตลาดรอง เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืน 

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 167,000,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทีเ่สนอขายในครัง้

นี้ มสีทิธแิละผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัทีจ่าํหน่ายแลว้ของบรษิทัฯ ทุกประการ  

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)                 

ซึ่งบรษิัทฯ ได้ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม 2562 และ

บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จาํกดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบือ้งตน้

แลว้เหน็ว่าบรษิทัมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัย์               

จดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 

2560  ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2560 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่คุณสมบตัเิรือ่งการกระจายการถอืหุน้

ใหแ้ก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบรษิทัฯ จะต้องมผีูถ้อืหุน้สามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถอืหุน้รวมกนัไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว และผู้ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า              

1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้  ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามญัต่อบุคคลตาม               

ดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่าย ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัฯ แลว้ จะทาํใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารกระจายหุน้รายย่อยดงักล่าว และบรษิทัฯ จะ

ดําเนินการใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัหุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ต่อไป 

1.5 ข้อมลูอ่ืนๆ  

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และ

การเพกิถอนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560  ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 

(รวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) กําหนดเรื่องการห้ามผู้บรหิารหรอืผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวขอ้งขายหุ้นและหลกัทรพัย์

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด โดยอ้างองิขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดห้ามผูถ้ือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวนัที่

บรษิทัฯ เสนอขายหุน้ต่อประชาชนนําหุน้หรอืหลกัทรพัย์ที่อาจเป็นหุน้จํานวนรวมกนัรอ้ยละ 55 ของทุนชําระ

แลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้

ของบรษิทัฯ เริม่ทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ทาํการซื้อ
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ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืน ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หา้มดงักล่าวสามารถทยอย

ขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจํานวน  ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าว และ

สามารถขายหุน้สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ไดเ้มือ่ครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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2. ข้อจาํกดัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุน้สามญัของบรษิทัฯ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่การโอนหุน้สามญันัน้เป็นเหตุใหม้คีนต่างดา้วถอืหุน้อยู่

ในบรษิทัฯ เกนิกว่า 49% ของจาํนวนหุน้สามญัทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบั

ปัจจุบันของบรษิัทฯ ทัง้นี้ การโอนหุ้นสามญัรายใดที่ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบรษิัทฯ เกินกว่า

อตัราสว่นขา้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้สามญัรายดงักล่าวได ้

การโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จะสมบูรณ์กต่็อเมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผู้

โอนกบัผูร้บัโอน และส่งมอบใบหุ้นใหแ้ก่ผูร้บัโอน การโอนหุน้สามญัจะใช้ยนักบับรษิทัฯ ไดก้ต่็อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัคํา

รอ้งขอใหล้งทะเบยีนโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก้ต่็อเมื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้นัน้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อเหน็ว่าการโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนการโอน

หุ้นภายใน 14 วนันับแต่วนัที่ได้รบัการร้องขอนัน้ หรอืหากบรษิัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นสามญันัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ ื่นคําขอภายใน 7 วนั ทัง้นี้ เมื่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดร้บัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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3. ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

การกําหนดราคาของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมนิราคา

หุ้นสามญัของบรษิทัฯ ตามมูลค่าเชงิเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าของหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้  

(Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Book 

Ratio: P/BV) และสภาวะการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี้ ราคาหุน้สามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 2.86 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ที ่1.66 เท่า โดย

คาํนวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 (ตามงบการเงนิรวมสอบทานโดยผูส้อบ

บญัช)ี ซึง่เท่ากบั 585.61 ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้จาํนวน 340.0 ลา้น

หุ้น จะได้มูลค่าตามบญัชต่ีอหุ้น (Book Value Per Share) เท่ากบั 1.72 บาทต่อหุ้น โดย P/BV ที่เสนอขายนี้คดิเป็น

ส่วนลด 39.6% จาก P/BV เฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่

วนัที ่25 ตุลาคม 2561 จนถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2562 คดิเป็นวนัเปิดทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 244 วนั ซึง่มี

อตัราส่วน P/BV ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักดว้ยมูลค่าตลาดเท่ากบั 2.75 เท่า (ดรูายชื่อบรษิทัเทยีบเคยีงไดใ้นรายละเอยีดใน

สว่นที ่3.4 ขอ้มลูทางการเงนิเพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย) 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ ราคาหุน้สามญัทีเ่สนอขายหุน้ละ 2.86 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมลูค่าตาม

บญัชต่ีอหุน้ที ่2.47 เท่า โดยคํานวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 

585.61 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้จํานวน 507.0 ล้านหุ้น (Fully 

Diluted) จะไดม้ลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 1.16 บาทต่อหุน้ โดย P/BV ทีเ่สนอขายนี้คดิเป็นสว่นลด 10.2% จาก P/BV 

เฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2561 จนถงึ

วนัที ่24 ตุลาคม 2562 คดิเป็นวนัเปิดทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 244 วนั ซึง่มอีตัราส่วน P/BV ถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนักดว้ยมูลค่าตลาดเท่ากบั 2.75 เท่า (ดูรายชื่อบรษิทัเทยีบเคยีงไดใ้นรายละเอยีดในส่วนที ่3.4 ขอ้มูลทางการเงนิ

เพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย) 

 ก่อนเสนอขายหุ้น 

ในครัง้น้ี 

ภายหลงัการเสนอขาย

หุ้นในครัง้น้ี  

(Fully Diluted) 

มลูคา่ตามบญัช ีณ 30 ม.ิย. 62 (ลา้นบาท) 585.61  585.61 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 340.00 507.00 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ ณ 30 ม.ิย. 62 (บาท) 1.72 1.16 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ (บาท)  2.86 2.86 

P/BV (เท่า) 1.66  2.47 

สว่นลดจาก P/BV ของบรษิทัเทยีบเคยีง 39.6% 10.2% 
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4. ข้อมลูทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามญัโดยบรษิทัฯ ในครัง้นี้ไดม้กีารกําหนดราคาเสนอขายที ่2.86 บาทต่อหุน้ หากพจิารณาส่วนของ              

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 (ตามงบการเงนิรวมสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัช)ี ซึง่เท่ากบั 

585.61 ล้านบาท หารดว้ยจํานวนหุน้สามญัทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้จํานวน 340.0 ล้านหุน้ จะไดมู้ลค่า

ตามบญัชต่ีอหุน้ (Book Value Per Share) เท่ากบั 1.72 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าตามบญัชต่ีอ

หุน้ (Price to Book Ratio: P/BV) ที ่1.66 เท่า ทัง้นี้ หากพจิารณาส่วนของผูถ้อืหุ้นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 

มถุินายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 585.61 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้ 

จาํนวน 507.00 ลา้นหุน้ (Fully Diluted) จะไดม้ลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 1.16 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้

ต่อมลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ที ่2.47 เท่า 

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย            

บรษิทัฯ จงึเปรยีบเทยีบดว้ยอตัราส่วน P/BV ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักดว้ยมูลค่าตลาด เนื่องจากเป็นหนึ่งในอตัราส่วนทาง

การเงนิทีน่ิยมใชใ้นการประเมนิมลูคา่บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และบรษิทัฯ เหน็วา่อตัราสว่น P/BV 

เหมาะสมในการใช้เปรยีบเทียบกบับรษิัทที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งมโีครงการที่อยู่ระหว่างพฒันา

จาํนวนหลายโครงการ และสามารถสะทอ้นมลูคา่ของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม โดยอตัราส่วน P/BV ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ

คํานวณจากราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 12 เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2561 – 24 ตุลาคม 2562) หารดว้ยมูลค่าตามบญัชี

ต่อหุน้ทีเ่ป็นส่วนของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 สําหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 ของ

บรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่มบีรษิทัจดทะเบยีนเทยีบเคยีงใดทีป่ระกอบ

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง –  ดําเนินงาน –  ขาย (Build-Operate-Sell :  BOS) 

อสงัหารมิทรพัย์ประเภท โรงแรม เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate (ได้แก่ ศูนย์การค้า และอาคาร

สาํนกังานใหเ้ชา่) เหมอืนกบับรษิทัฯ โดยตรง  

เนื่องดว้ยการประกอบธุรกจิ BOS ซึง่มโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งพฒันาหลายโครงการ รวมถงึกาํไรจากการขายโครงการจะ

เกดิขึน้ในไตรมาสทีม่กีารขายโครงการออกไป ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ซึง่

เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและผลการทาํกาํไรของบรษิทัฯ ในอนาคตอย่างมสีาระสาํคญั บรษิทัฯ 

จงึพจิารณาและเหน็ว่าอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E) ไม่ใช่อตัราส่วนทางการ

เงนิทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการพจิารณามูลค่าของบรษิทัฯ เนื่องจากอตัราส่วนดงักล่าวมไิดส้ะทอ้นความสามารถ

ในการทาํกําไรของบรษิทัฯ และความสามารถในการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคตอย่างเหมาะสม เนื่องจากมโีครงการ

จาํนวน 8 โครงการทีอ่ยู่ในช่วงของการก่อสรา้ง ซึง่ยงัมไิดก้่อใหเ้กดิผลการดาํเนินงานเขา้มายงั BC อย่างไรกต็าม หาก

พจิารณากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เฉพาะกําไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ/สอบทานแลว้

ของบรษิทัฯ ในช่วง 12 เดอืนยอ้นหลงั (ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2561 ถงึไตรมาส 2 ปี 2562) ซึ่งเท่ากบั 13.26 ล้านบาท 

หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมดก่อนการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้  จํานวน 340.0 ล้านหุ้น จะได้กําไรสุทธิต่อหุ้น 

(Earnings Per Share) เท่ากบั 0.04 บาทต่อหุ้น คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธติ่อหุ้นประมาณ 71.50 เท่า 

ทัง้นี้ หากพจิารณากาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ เฉพาะกาํไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ/สอบ

ทานแล้วของบรษิัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลงัจํานวน 13.26 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดจํานวน 

507.00 ลา้นบาท (Fully Diluted) จะไดก้าํไรสทุธติ่อหุน้เท่ากบั 0.03 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราสว่นราคาหุน้ต่อกาํไรสุทธิ

ต่อหุน้ประมาณ 95.33 เท่า 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)           สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

สว่นที ่3.4 หน้า 2 

 

ขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัต่อไปนี้  

บริษทั 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย

ย้อนหลงั 12 

เดือน  

(บาท/หุ้น) 

P/BV  

(เท่า) 

ณ 24 

ตลุาคม 2562 

P/E  

(เท่า) 

ณ 24 ตลุาคม 

2562 

1. บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้

จาํกดั (มหาชน) 

A ประกอบธุรกจิพฒันา 1) โครงการบา้น

เดีย่ว 2) โครงการทาวน์เฮาส ์และ 3) 

โครงการคอนโดมเินียม 4) พฒันาคอม

มวินิตีม้อลล ์ 

6.46 1.86 N/A 

2. บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ANAN พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์1) คอนโดมเินียม

ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 2) บา้น

จดัสรรแนวราบ 3) ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิ

ศนูยอ์อกกําลงักาย (Sport Club) ธุรกจิ

การเป็นตวัแทนการซือ้ขายหอ้งชุด ธุรกจิ

รบับรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บั

นิตบิุคคลบา้นจดัสรร และอื่นๆ 

3.71 

 

0.61 

 

5.03 

 

3. บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั (มหาชน) 

AP ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทาวน์เฮา้ส ์

บา้นเดีย่ว และคอนโดมเินียม ซึง่มทีาํเล

ทีต่ ัง้ในเขตชุมชน เมอืงหรอืใกลศ้นูยก์ลาง

ทางธุรกจิ  

7.28 0.86 6.22 

 

4. บรษิทั เอเพก็ซ ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

APEX พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายเป็นอาคาร

ชุดโรงแรม อาคารชุดพกัอาศยั และทีด่นิ

จดัสรรพรอ้มบา้นพกัตากอากาศ รวมถงึ

ใหบ้รกิารจดัการใหเ้ช่าหอ้งชุด หรอื

บา้นพกัตากอากาศทีล่กูคา้ซือ้บางสว่นนํา

ออกใหเ้ช่าในระบบโรงแรม โดยบรษิทัจะ

เกบ็คา่ธรรมเนียมในการบรหิารจดัการ 

และมผีลตอบแทนใหก้บัผูซ้ือ้ตามทีร่ะบุใน

สญัญา 

0.18 

 

1.36 N/A 

5. บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) 

AQ พฒันาและคา้อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้แนวราบ

และแนวสงู และบรกิารใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย ์

0.03 0.48 N/A 

6. บรษิทั บา้นรอ็คการเ์ดน้ จาํกดั 

(มหาชน) 

BROCK พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้น

จดัสรรเพือ่จาํหน่าย ในกรุงเทพมหานคร 

ภูเกต็และสมุทรปราการ 

1.97 

 

1.52 

 

80.88 

 

7. บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

CGD พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยแบ่งเป็น 2 

สว่น 1) ธุรกจิการพฒันาโครงการ ทัง้ใน

รปูแบบอาคารชุดพกัอาศยัคอนโดมเินียม 

และโรงแรม 2) ธุรกจิการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์

1.11 1.61 N/A 

8. บรษิทั ชวีาทยั จาํกดั 

(มหาชน) 

CHEWA ประกอบธุรกจิใน 2 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ 

1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ทีอ่ยู่

อาศยั และ 2) ธุรกจิโรงงานสาํเรจ็รปูให้

เช่าตัง้อยูท่ีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้

0.99 

 

0.46 

 

7.67 

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)           สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

สว่นที ่3.4 หน้า 3 

 

บริษทั 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย

ย้อนหลงั 12 

เดือน  

(บาท/หุ้น) 

P/BV  

(เท่า) 

ณ 24 

ตลุาคม 2562 

P/E  

(เท่า) 

ณ 24 ตลุาคม 

2562 

9. บรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

CI ดาํเนินธุรกจิ 1) พฒันาธุรกจิจดัสรรบา้น

และทีด่นิ, คอนโดมเินียมอยูอ่าศยัเพื่อขาย 

2) ใหเ้ช่าหรอืขายอาคารสาํนกังานและ

ศนูยก์ารคา้ 3) โรงแรม 4. รบับรหิาร

อาคารสาํนกังาน คอนโดมเินียม บา้น

จดัสรร และโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

1.27 

 

0.62 

 

N/A 

10. บรษิทั เจา้พระยามหานคร 

จาํกดั (มหาชน) 

CMC ประกอบธุรกจิ 3 กลุม่ดงันี้ 1) พฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

ประกอบดว้ยคอนโดมเินียม ทาวน์เฮา้ส ์

ทาวน์โฮม และบา้นเดีย่ว โดยเน้นพฒันา

โครงการประเภทคอนโดมเินียมเป็นหลกั 

2) พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเช่า 3) 

รบัเหมาก่อสรา้งและโรงงานผลติ

เฟอรน์ิเจอรแ์ละผนงั 

1.92 

 

0.37 

 

7.63 

 

11. บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 

CPN พฒันาและใหเ้ช่าพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่ และประกอบธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วเนื่องใน

รปูแบบโครการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสม 

(Mixed-Use Development) การลงทุนใน

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

และทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์และเป็นผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมฯ และ

กองทรสัตฯ์ 

72.75 

 

4.46 

 

27.18 

 

12. บรษิทั อสีเทอรน์ สตาร ์เรยีล 

เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ESTAR ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการพฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย หรอืใหเ้ช่า และ

ธุรกจิสนามกอลฟ์  

0.53 0.45 16.06 

13. บรษิทั เอเวอรแ์ลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) 

EVER ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิ

โรงพยาบาล 

0.48 0.43 4.01 

14. บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์

จาํกดั (มหาชน) 

GLAND 1) พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่พกัอาศยั 

พืน้ทีส่าํนกังาน และพืน้ทีค่า้ปลกี ทัง้แนว

สงูและแนวราบ 2) ธุรกจิโรงแรม 

3.36 1.29 23.51 

15. บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็เพอร์

ตี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั 

(มหาชน) 

GOLD ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัพฒันา

อสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.09 

 

1.17 

 

9.05 

 

16. บรษิทั กรนี รซีอรส์เซส จาํกดั 

(มหาชน) 

GREEN พฒันาอสงัหารมิทรพัยมุ์ง่เน้นพฒันา

โครงการทีพ่กัอาศยัเพือ่จาํหน่ายประเภท

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด คอนโดมเินียมเพือ่ที่

อยูอ่าศยัโดยเฉพาะในเขตจงัหวดัทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางการศกึษา 

1.06 0.85 N/A 

17. บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ 

จาํกดั (มหาชน) 

J ประกอบธุรกจิ 1) การบรหิารจดัการพืน้ที่

เช่าภายในศนูยก์ารคา้ในสว่น

โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคา้เทคโนโลย ี2) 

การพฒันาและบรหิารพืน้ทีใ่นรปูแบบ

ตลาดชุมชน 3) การพฒันาและบรหิาร

พืน้ทีใ่นรปูแบบศนูยก์ารคา้ชุมชน  

1.08 0.62 N/A 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)           สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

สว่นที ่3.4 หน้า 4 

 

บริษทั 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย

ย้อนหลงั 12 

เดือน  
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P/E  

(เท่า) 

ณ 24 ตลุาคม 

2562 

18. บรษิทั เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จาํกดั (มหาชน) 

JCK ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการพฒันา

ทีด่นิประเภทนิคมอุตสาหกรรม และ

ก่อสรา้งโรงงานสาํเรจ็รปูมาตรฐาน เพือ่

ขาย และใหเ้ช่าในเขตโครงการนิคม

อุตสาหกรรม และเขตสง่เสรมิ

อุตสาหกรรม ทัง้กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ลงทุนในธุรกจิอาคารเช่า

สาํนกังาน และก่อสรา้งคอนโดมเินียม เพือ่

พกัอาศยั ในบรเิวณยา่นธุรกจิ 

1.48 

 

0.81 

 

30.21 

 

19. บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พ

เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

JSP พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบ โดยเป็น

อสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชยเ์พือ่จาํหน่าย 

0.44 0.25 N/A 

20. บรษิทั คงิ ไว กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KWG ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย และ

ธุรกจิใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

1.93 0.69 N/A 

21. บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั (มหาชน) 

LALIN ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

ขาย 

5.08 0.74 5.94 

22. บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์

จาํกดั (มหาชน) 

LH พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูอ่าศยั โดย

ขายบา้นจดัสรรพรอ้มทีด่นิ ทัง้บา้นเดีย่ว 

ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม โครงการ

สว่นใหญ่อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และตาม

จงัหวดัใหญ่ ๆ  

10.6 2.3 14.1 

23. บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

LPN ประกอบธุรกจิในการพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์อาคารชุดพกัอาศยั

ภายในเมอืง  

7.09 

 

0.58 

 

5.45 

 

24. บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั 

(มหาชน) 

MBK ดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้ ธุรกจิโรงแรมและ

การท่องเทีย่ว ธุรกจิกอลฟ์ ธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิอาหาร ธุรกจิ

การเงนิ ธุรกจิอื่นๆ และธุรกจิสนบัสนุน 

21.85 1.63 16.57 

25. บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

MJD พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและธุรกจิ

โรงแรม โดยเน้นโครงการอาคารทีอ่ยู่

อาศยัประเภทอาคารสงู หรอื 

คอนโดมเินียม  

3.29 0.51 4.82 

26. บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั 

(มหาชน) 

MK พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ ไดแ้ก่ 

จดัสรรทีด่นิเปล่า สรา้งบา้นสาํเรจ็รปูขาย

พรอ้มทีด่นิ และรบัเหมาก่อสรา้งบา้นและ

คอนโดมเินียม ตลอดจนใหเ้ช่าอาคาร และ

ทีจ่อดรถ และธุรกจิสนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

3.69 0.5 8.75 

27. บรษิทั เอน็. ซ.ี เฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

NCH พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ ไดแ้ก่ 

จดัสรรทีด่นิและปลกูบา้นสาํเรจ็รปูและ

คอนโดมเินียม งานก่อสรา้ง การบรกิาร

และเช่าภายในสโมสรหมูบ่า้น เป็นตน้ 

0.97 0.46 12.7 

28. บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

NOBLE พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย รบัจา้ง

ก่อสรา้ง ใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 

21.40 1.47 3.88 

29. บรษิทั ณุศาศริ ิจาํกดั 

(มหาชน) 

NUSA พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและใหเ้ช่า 0.49 0.38 N/A 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)           สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

สว่นที ่3.4 หน้า 5 

 

บริษทั 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย
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(เท่า) 

ณ 24 

ตลุาคม 2562 

P/E  

(เท่า) 

ณ 24 ตลุาคม 

2562 

30. บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั (มหาชน) 

ORI พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท

คอนโดมเินียมตามแนวสถานีรถไฟฟ้า 

ธุรกจิใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหาผูเ้ช่า

หอ้งชุด และบรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการ

นิตบิุคคลอาคารชุด 

7.91 

 

2.14 

 

5.56 

 

31. บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

PACE ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ธุรกจิไลฟ์สไตลร์เีทลดา้นอาหารและ

เครือ่งดื่มกูรเ์มต่ ์ 

0.26 3.38 N/A 

32. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอร์

เฟค จาํกดั (มหาชน) 

PF บรษิทัและบรษิทัยอ่ยดาํเนินการพฒันา

โครงการบา้นเดีย่ว โครงการทาวน์เฮา้ส์

และบา้นแฝด และโครงการคอนโดมเินียม

ในรปูแบบทีห่ลากหลาย ใกลแ้นวรถไฟฟ้า 

0.83 0.54 5.4 

33. บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

PLAT พฒันาและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์โรงแรม

และศนูยอ์าหาร ประกอบดว้ย 1)ธุรกจิให้

เช่าและบรกิาร 2)ธุรกจิโรงแรม 3)ธุรกจิ

จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 

6.24 1.5 17.26 

34. บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

PRECHA ประกอบธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เพือ่อยูอ่าศยั ทัง้แนวราบและแนวสงู 

1.63 0.97 N/A 

35. บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั 

(มหาชน) 

PRIN บรษิทัและบรษิทัยอ่ยประกอบธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์ประเภทหมูบ่า้นจดัสรร 

และประเภทอาคารชุดพกัอาศยั 

1.59 0.44 10.35 

36. บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

PSH ดาํเนินธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทั

อื่น (Holding Company) โดยประกอบ

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั 

19.30 0.85 5.70 

37. บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

QH พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและใหเ้ช่า 

บา้นพรอ้มทีด่นิ หน่วยในอาคารชุดพกั

อาศยั อาคารทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่า (ธุรกจิ

เซอรว์สิ อพารท์เมนต ์โรงแรม) อาคาร

สาํนกังาน รวมทัง้รบัจา้งบรหิาร และรว่ม

ลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 

2.94 1.08 7.98 

38. บรษิทั รชิี ่เพลส 2002 จาํกดั 

(มหาชน) 

RICHY พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในแนวราบและ

แนวสงูเพือ่ขาย 

1.56 0.50 3.83 

39. บรษิทั ไรมอนแลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) 

RML พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มุง่เน้นการพฒันา

โครงการคอนโดมเินียมสาํหรบัลกูคา้

ระดบักลางถงึระดบับน  

1.26 0.8 23.07 

40. บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) 

S พฒันาและลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

ประกอบไปดว้ยธุรกจิเชงิพาณิชย ์ธุรกจิ

โรงแรม และธุรกจิทีพ่กัอาศยั 

3.43 1.26 20.78 

41. บรษิทั สมัมากร จาํกดั 

(มหาชน) 

SAMCO พฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเน้นการพฒันา

โครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบและแนวสงู 

พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารบาํรุงรกัษา

โครงการภายหลงัการขาย 

1.80 0.45 4.98 
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บริษทั 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ราคาเฉล่ีย
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(เท่า) 
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P/E  

(เท่า) 

ณ 24 ตลุาคม 

2562 

42. บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

SC พฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งครบวงจร

ประกอบดว้ย 1) ธุรกจิเพือ่ขาย เช่น บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์และอาคารชุดพกัอาศยั 

2) ธุรกจิเพือ่ใหเ้ช่า 3) ธุรกจิทีป่รกึษาและ

บรหิารงานดา้นการบรหิาร เทคนิค

วศิวกรรม และระบบงานสนบัสนุน 

2.96 0.6 5.84 

43. บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 

SENA พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่

อาศยั ไดแ้ก่ บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์และ

อาคารพาณิชย ์อาคารชุด และอพารท์

เมน้ทใ์หเ้ช่า community mall ธุรกจิ

สนามกอลฟ์ และธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย ์  

3.47 0.79 5.32 

44. บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

SF พฒันาและบรหิารศูนยก์ารคา้หรอื

โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิคา้ปลกีใน

ประเทศไทย 

6.80 1.03 6.93 

45. บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 

(มหาชน) 

SIRI ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์แบ่งเป็น 1) 

ธุรกจิเพือ่ขาย โดยพฒันาโครงการทีอ่ยู่

อาศยัแนวราบและแนวสงู 2) ธุรกจิเพือ่ให้

เช่าอาคารสาํนกังาน และอาคารพาณิชย ์ 

1.37 0.56 7.89 

46. บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 

(มหาชน) 

SPALI พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท 1) ทีอ่ยู่

อาศยั ทัง้บา้นและทีด่นิจดัสรร อาคารชุด 

2) เพือ่การพาณิชย ์ไดแ้ก่ อาคาร

สาํนกังานใหเ้ช่า และ 3) ธุรกจิรสีอรท์

โรงแรมในต่างจงัหวดั 

20.63 1.09 6.35 

47. บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

THANA พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้น

จดัสรรพรอ้มทีด่นิเพือ่ขาย  

2.00 0.98 N/A 

48. บรษิทั รม่โพธิ ์พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั (มหาชน) 

TITLE บรษิทัดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่ขาย ประเภทคอนโดมเินียม  

5.39 2.89 11.13 

49. บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) U พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การใหเ้ช่า 

บรกิาร จาํหน่าย และบรหิารอยา่งครบ

วงจร 

0.94 0.64 N/A 

50. บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 

UV ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการลงทุน และ

กลุ่มบรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิใหเ้ช่าและ

บรกิารอาคารเพือ่การพาณิชย ์กจิการ

โรงแรม และธุรกจิผลติและขายสงักะสอ๊ีอก

ไซด ์และเคมภีณัฑ ์

6.64 1.07 12.68 

คา่เฉลีย่ปกต ิณ 24 ตุลาคม 2562 1.06 12.52 

คา่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยมลูคา่ตลาด ณ 24 ตุลาคม 2562 2.48 17.28 

คา่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยมลูคา่ตลาด จาํนวน 244 วนัเปิดทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 (ระหวา่ง 25 ตุลาคม 2561 – 24 ตุลาคม 2562) 

2.75 20.76 

ทีม่า: SETSMART ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2562  
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หมายเหต:ุ  

1) N/A คอืไมส่ามารถคาํนวณอตัราสว่น P/E ไดเ้น่ืองจากผลประกอบการขาดทุน  

2) ไม่รวมบรษิทั เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน) (“KC”) และบรษิทั โพลารสิ แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) (“POLAR”) เน่ืองจากบรษิทั

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งถูกพกัการซือ้ขายและเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนกรณีไมนํ่าสง่งบการเงนิภายในเวลาทีก่ําหนด  

3) ไม่รวมบรษิัท ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“ALL”) บรษิัท อรนิสริ ิแลนด์ จํากดั (มหาชน) (“ARIN”) และบรษิัท              

แอสแสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) (“AWC”) เน่ืองจากมขีอ้มลูการซือ้ขายไมถ่งึ 12 เดอืน 

อย่างไรกด็ ีอตัราส่วน P/BV และ P/E ดงักล่าว คํานวณจากขอ้มูลทางการเงนิในอดตี โดยทีย่งัไม่ไดพ้จิารณาถงึผลการ

ดาํเนินงาน หรอืความสามารถในการทาํกําไรของบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นอตัราส่วนทีส่ามารถ

นํามาเปรยีบเทยีบไดโ้ดยตรง เนื่องจากเป็นการคาํนวณอตัราส่วนในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ่ง

ทีน่กัลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน  
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5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง  

ไมม่ ี
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6. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร  

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซื้อหุ้น

สามญัและจํานวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เป็นการแก้ไขรายการที่เกิดจากข้อผดิพลาดจากการปฏิบตัิงานรบัจองซื้อ  เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแ้ก่นกัลงทุนอยา่งเป็นธรรม และเพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายโดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

6.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1 ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  

175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2680 4037 โทรสาร 0 2680 1014      

6.2.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย    

บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

173 อาคารเอเซยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8-11 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2658 8888 โทรสาร 0 2658 8654 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จาํกดั 

เลขที ่287 อาคารลเิบอรต์ี ้สแควร ์ชัน้ 16  

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0 2695 5000 

บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

เลขที ่132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 และ ทาวเวอร ์3 ชัน้18,20 

ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2205 7000 โทรสาร 0 2627 3773 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

87/2 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีัน่สเ์พลส ชัน้ 8,12 

ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0 2672 5999, 0 2687 7000 โทรสาร 0 2672 5888 
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6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 

6.3.1 เงื่อนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงมอบหมายใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุน้

สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์นักลงทุนสถาบนั ผูม้ ี

อุปการคุณของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ  ตามจํานวนและราคาทีร่ะบุในส่วนที ่3 

ขอ้ 1 โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยม์ขีอ้ตกลงยอมรบัประกนัการจาํหน่ายหุน้ประเภทรบัประกนัผลการจาํหน่าย

อย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนังสอืสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัจําหน่ายหุ้นในครัง้นี้ 

เมื่อเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่อบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย และผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) 

หรอื 

(ข)  เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญัทางดา้นภาวะตลาดหลกัทรพัย ์การเงนิ เศรษฐกจิ 

หรอืการเมอืง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัในธุรกจิ หรอืการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรพัย ์ หรอื 

(ค) เมื่อมกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) หรอื 

(ง)  เมื่อมเีหตุทีท่ําใหส้าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ

สัง่ระงบัหรอืหยดุการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได ้

ทัง้นี้  รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลกิการเสนอขายหุ้นสามญัและการจดัจําหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าว

ขา้งตน้ จะขึน้กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และเป็นไปตามรายละเอยีด

และเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย และผู้จดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement)  

ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายยกเลกิการเสนอขายหุ้นหรอืจดัจําหน่ายหุ้นใน

ครัง้นี้จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย และผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement)  ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 จะดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อทัง้จํานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9  
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6.3.2 ประมาณการจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯ จะได้รบัและค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย 

บรษิทัฯ ตกลงจ่ายเงนิค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายให้แก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 20,000,000 บาท (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่) โดยการชาํระเงนิดงักล่าว

จะเป็นไปตามวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

จํานวนเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่บรษิทัฯ จะได้รบัทัง้สิ้นหลงัหกัค่าตอบแทนในการจดัจําหน่ายหุ้น (ไม่รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่) ดงันี้ 

 หุน้สามญัจาํนวน 167,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ  2.86 บาท 477,620,000 บาท 

 หกั  คา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยประมาณ  31,987,437 บาท 

 จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั โดยประมาณ 445,632,563 บาท 

 จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้ โดยประมาณ 2.67 บาท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์ /1    

ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ดงันี้ 

 - คา่ธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ 100,000  บาท 

 - คา่ธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้สามญั 334,334  บาท 

 - คา่ธรรมเนียมขออนุญาตใหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 50,000  บาท 

 - คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี)  126,750  บาท 

  - คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ 169,000  บาท 

   - คา่ธรรมเนยีมการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 10,000,000  บาท  

   - คา่พมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ โดยประมาณ 84,500  บาท 

   - คา่ใชจ้่ายอื่นๆ โดยประมาณ/2 21,122,853  บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ัง้ส้ิน 31,987,437  บาท 

     หมายเหตุ : /1   ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

/2  คา่ใชจ่้ายอื่น รวมถงึ คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ คา่ธรรมเนียมการประสานงานการจดัจาํหน่าย 

คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษากฎหมาย คา่ประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี 

เป็นตน้ 

6.5 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

สาํหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 

สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัไดท้ี่สํานักงานของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่

ระบุในขอ้ 6.2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
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สาํหรบันกัลงทุนสถาบนั ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ  

สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญั ได้ที่สํานักงานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตัง้แต่วนัที่หนังสอืชี้

ชวนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี้ ผูป้ระสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ สามารถทําการดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมี

ขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชี้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหุ้นสามญั

ครัง้นี้ไดก้่อนทาํการจองซือ้หุน้ ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.sec.or.th 

6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 จะดําเนินการมใิห้มกีารจดัสรรหุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่

ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของตนเอง และผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทัง้หมด และกองทุนรวมทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตลอดจนบุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรร

หลกัทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร

ในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ฉบบัลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจะไม่

จดัสรรหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลของบรษิทัฯ ทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยห์รอืหา้มจดัสรรเกนิกว่าอตัราที่

ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาํหน่ายหลกัทรพัย์ที่

ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตราสารทุน ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน 

2557 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด 

การจดัสรรหุ้นทีเ่สนอขายในครัง้นี้แบ่งเป็น 4 ส่วน กล่าวคอื จดัสรรให้แก่ (ก) บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดั

จําหน่ายหลกัทรพัย์จํานวน121,400,000 หุน้ (ข) นักลงทุนสถาบนัจํานวน 4,000,000 หุน้ (ค) ผูม้อุีปการคุณ

ของบริษัทฯ จํานวน 24,900,000 หุ้น และ (ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 

16,700,000 หุ้น ทัง้นี้ สดัส่วนในการเสนอขายให้กบับุคคลที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจ

ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อใหก้ารเสนอ

ขายหุน้ครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

การจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นี้จะไม่จดัสรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นการทัว่ไป เนื่องจากความต้องการซื้อจาก

กลุ่มบุคคลขา้งตน้เพยีงพอต่อมลูค่ารวมของหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้และสามารถกระจายหุน้ในวงกวา้งไดอ้ย่าง

เพียงพอแล้ว อนึ่ง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้  เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบตัิที่

กําหนดตามขอ้ 4(3) เรื่อง การกระจายการถอืหุน้รายย่อยภายใต้ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องการรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาด

หลกัทรพัยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2560  ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2560 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทัฯ หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหผู้จ้องซื้อรายใดราย

หนึ่งหากการจดัสรรดงักล่าวทําใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั

ต่างๆ หรอืจะเป็นผลใหต้อ้งดาํเนินการใดๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งดาํเนินการตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

http://www.sec.or.th/
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ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืบทบญัญตัอิื่นใดภายใตก้ฎหมายไทย หรอืไม่เป็นไปตามวธิกีารหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขทีก่าํหนดในสว่นที ่3 นี้ 

6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นจาํนวน 121,400,000 หุ้น ให้แก่บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ ัดจําหน่าย

หลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 โดยจะทําการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้แต่ตอ้งมจีาํนวนขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้และตอ้งเป็นทวคีณูของ 100 หุน้ และหาก

ยอดการจองซื้อหุน้ของผูจ้องซื้อบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยค์รบตามจํานวนทีก่ําหนดแลว้ 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสทิธิในการปิดรบัจองซื้อหุ้นของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยก์่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฎว่ายงัมีจํานวนหุ้นสามญัเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรพัย์ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาจดัสรร

จาํนวนหุน้คงเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน

ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิ 

6.6.2 วิธีจดัสรรหุ้นจาํนวน  4,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบนั 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

ตามขอ้ 6.2.1 โดยจะทาํการจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดในจาํนวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้

ใหก้บับุคคลใดกไ็ด ้แต่ตอ้งมจีาํนวนขัน้ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้และตอ้งเป็นทวคีูณของ 100 หุน้ และหากยอดการ

จองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่าย ตามขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบนัก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การจองซือ้ 

หากปรากฎว่ายงัมจีํานวนหุ้นสามญัเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั ผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

หลกัทรพัยแ์ละรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาจดัสรรจาํนวนหุน้คงเหลอืดงักล่าว

ให้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์  ผู้มอุีปการคุณของบรษิัทฯ  กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิ 

6.6.3 วิธีจดัสรรหุ้นจาํนวน  24,900,000 หุ้น ให้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

การจดัสรรหุน้ให้แก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลที่

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดในจาํนวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะ

ปฏเิสธการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้แต่ต้องมจีํานวนขัน้ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้และต้องเป็นทวคีูณของ 100 

หุน้ และหากยอดการจองซื้อหุน้ของผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ครบตามจํานวนทีก่ําหนด

แลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุน้ของผูม้อุีปการคุณ

ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฎว่ายงัมจีํานวนหุน้สามญัเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาจดัสรรจาํนวนหุน้คงเหลอื

ดงักล่าวให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์  นักลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิ 
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6.6.4 วิธีจดัสรรหุ้นจาํนวน  16,700,000  หุ้น ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย      

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย โดยจะทาํการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคล

ใดในจาํนวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้ หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งมจีาํนวนขัน้ตํ่าจาํนวน 

1,000 หุน้และตอ้งเป็นทวคีณูของ 100 หุน้ และหากยอดการจองซือ้หุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครบตามจาํนวนทีก่าํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ก่อนครบ

กาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฎวา่ยงัมจีาํนวนหุน้สามญัเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย   ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์และรบัประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อาจ

พจิารณาจดัสรรจํานวนหุ้นคงเหลอืดงักล่าวให้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ นักลงทุน

สถาบนั ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯเพิม่เตมิ 

6.7 วนัและวิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองหลกัทรพัย ์

6.7.1 สาํหรบัผูจ้องซ้ือประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

วธิกีารจองซื้อของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายสําหรบับุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

เป็นดงันี้ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ การจองซ้ือโดยการส่ง

ใบจอง พร้อมเอกสาร

ประกอบ 

การจองซ้ือผา่น

ระบบออนไลน์ 

(Online) 

การจองซ้ือผา่น

ทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั    

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ                

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั    

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 -  

บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

 

 -  

(1) ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งจองซื้อหุน้ขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 

หุ้น และเป็นจํานวนทวคีูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลอืกจองซื้อหุ้นตามวธิกีารจองซื้อหุ้น 

ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้

ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อ หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบุิคคล ใบจองซื้อหุน้จะตอ้งลง
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นามโดยผูม้อีํานาจผูกพนัของนิตบุิคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และแนบ

เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(i) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณี

ทีไ่ม่มสีาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รบัรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คํายนิยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

(บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและสาํเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยั

อยูพ่รอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูป้กครอง 

(ii) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 

สาํเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้วทีย่งัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย) 

(iii) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลง

นามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอื

เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(iv) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสอืรบัรอง

นิตบุิคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้

มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี สําเนาเอกสาร

ประกอบขา้งตน้ทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ

โดยเจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทย

ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง และมอีายุไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนั

จองซื้อพรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุ

ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(v) หากผูจ้องซื้อเป็นผูท้ีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

ตามขอ้ 6.2 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นและไดผ้า่นขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นแลว้ ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability 
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Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test  ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 

พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ 

ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขที่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายกําหนด ซึ่งต้องเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุน้ไดท้ี่สาํนักงานใหญ่หรอืสาขาของผูจ้ดัจําหน่าย

หลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คอื ตัง้แต่

เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

(ข)   การจองซ้ือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ

ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามขอ้ 6.2 ทีม่รีะบบการรบัจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ โดยผูจ้องซื้อ

จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีจ่ะทํา

การจองซื้อ และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบ

ประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ภายใน

ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์จะต้องมกีารควบคุมดูแล

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซื้อไดโ้ดยใชช้ื่อ

ผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป 

(Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความเสี่ยง และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้

ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบ

เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์จะต้องจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและ

เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์

โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผา่นทางระบบออนไลน์ภายในชว่งวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

(ค)   การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนําการ

ลงทุนของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามขอ้ 6.2 ที่มรีะบบการรบัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึ

เทป ทัง้นี้  ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จ ัด

จําหน่ายหลกัทรพัย์ทีจ่ะทําการจองซื้อ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ

ได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อแลว้ โดยผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

จะต้องมกีารควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปที่รดักุมเพยีงพอ และผู้จองซื้อ

จะต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวนของ

บรษิัทฯ และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรบัรองว่าเข้าใจ ยอมรบัความ

เสี่ยง และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวน และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ดงักล่าว โดยผูจ้องซื้อไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

จะต้องจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนและเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ในเวบ็ไซต์ (Website) 

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งปฏบิตัติามดงันี้ 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งแจง้การจดัสรรจาํนวนหุน้จองใหแ้ก่ผูจ้อง

ซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุจาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรร ราคาทีเ่สนอขาย จาํนวนเงนิทีต่อ้ง
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ชําระ การฝากหุ้น วธิกีารและวนัที่ต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษา

ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชีช้วนผ่านเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืจากหนงัสอืชีช้วนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง

โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารทีใ่ชช้ําระโดยวธิเีงนิ

โอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืชื่อผู้

แนะนําการลงทุน เป็นตน้ 

 ผูจ้องซื้อตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้

ชวน และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยนิยอมผูกพนัในหนังสอืชี้ชวน 

และ/หรอืเอกสารขอ้มลูสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ เมื่อรบัคํายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซื้อ

ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึคําสัง่การจองซื้อผ่านระบบที่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

จดัเตรยีมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผูแ้นะนําการ

ลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ  

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อคอื ตัง้แต่เวลา 

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ.  2562 

หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทปได้

ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้ตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 6.7.1 (1) (ก) พรอ้มแนบเอกสารตามทีร่ะบุในขอ้ (i) - (v) 

ได ้

(2) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงนิคา่จองซือ้หุน้เตม็จาํนวนทีจ่องซือ้ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี้ 

   การชําระโดยเช็ค หรอื แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรอืดร๊าฟท์ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 

12.00 น. ของวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอื ดร๊าฟท์ ดงักล่าว

จะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ 

ทัง้นี้ การชาํระเงนิคา่จองซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีครอ่มสัง่จ่ายบญัชธีนาคารที่

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 กําหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล และ

หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหากชําระเป็นเชค็ (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวนัที่ 5 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรอืวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ

เดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหรอืบุคคลในครอบครวัที่มนีามสกุลเดยีวกนัเท่านัน้ หากชําระเป็นแคชเชยีร์

เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหล้งวนัทีภ่ายหลงัวนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแต่ไมเ่กนิ วนัที ่6 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562   

   การชําระโดยเงนิโอนหรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ

เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จ ัด

จําหน่ายหลกัทรพัย์ สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวนัที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ.

2562  ถึงเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ทัง้นี้  ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด 

(จาํนวนเงนิทีผู่จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จาํนวน) 
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   การชําระเงนิค่าจองซื้อโดยหกัจากเงนิทีฝ่ากอยู่กบัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยห์รอืผ่านระบบเงนิโอน

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) จะกระทําไดเ้ฉพาะผูจ้องซื้อทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพื่อ

ซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ใน ขอ้ 6.2 ที่ได้ดําเนินการ

แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรอื ATS) / ระบบหกัเงนิ ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้   

   กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรอืจองผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป จะตอ้งชาํระค่าจอง

ซื้อโดยการโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืหกัจาก

เงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 

   ในกรณีทีผู่จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ดัเงนิจากระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System 

หรอื ATS) ไม่ผา่น หรอืหกัจากเงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่ได ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งชาํระ

ค่าจองซื้อเตม็จํานวนทีจ่องซื้อโดยชําระเป็นเงนิโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้ทีผู่จ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

แต่ละรายตามขอ้ 6.2 กําหนด พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงัผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ โดยผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละรายจะทําการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบญัชี

บรษิทัฯต่อไป  

(3)  ผูจ้องซื้อต้องนําใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณี

การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน้ พรอ้มเงนิค่าจองซื้อตามขอ้ 6.7.1 (2) หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารชําระค่า

จองซื้อหุน้ มายื่นความจาํนงขอจองซื้อหุน้และชาํระเงนิไดภ้ายในเวลาทําการของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ตามสถานทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในชว่งระยะเวลาการจองซือ้ 

(4)  ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัของผูจ้องซื้อหุน้รายทีธ่นาคารไม่

สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซื้อ และผูจ้องซื้อไม่

ดาํเนินการชาํระเป็นเงนิโอนภายในเวลาทีก่าํหนดตามขอ้ 6.7.1 (2)  

(5) ผูจ้องซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดช้ําระค่าจองซื้อหุ้นสามญัแล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอ

เงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยม์สีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซื้อทีด่ําเนินการไม่ครบถว้น

ตามขอ้ 6.7.1 (1) - (4) หรอืกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ลงนามยอมรบัความเสีย่งของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

ในใบจองซือ้หุน้ หรอืกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(6) ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนหรอืเงือ่นไขทีผู่จ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

อาจกาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนภายหลงั 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ

จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)” พรอ้มลงนาม และหากผูจ้องซือ้เป็นนิติ

บุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวน

สทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการรบัจองและการชําระค่าจองซื้อ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจอง การชําระเงนิค่าจอง

ซือ้หุน้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 
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6.7.2 สาํหรบัผูจ้องซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบนั 

(1) ผูจ้องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบนั จะต้องจองซื้อหุ้นขัน้ตํ่าจํานวน 1,000 หุ้น และเป็นจํานวนทวคีูณของ 

100 หุ้น โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน 

พร้อมลงลายมอืชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มอีํานาจผูกพนัของนิติ

บุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้

ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่

กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสอืรบัรองนิติ

บุคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจ

ลงนามของนิตบุิคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี สําเนาเอกสารประกอบขา้งต้น

ทัง้หมดที่ลงลายมือชื่อรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที ่

Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสาร

ดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง และมอีายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซื้อ พร้อมแนบสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ย ังไม่

หมดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) ผูจ้องซื้อประเภทนิตบุิคคลทีม่อบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ําเนินการ

จองซือ้แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูจ้องซื้อมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซื้อแทน

1 ฉบบั พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอํานาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของ

ผูจ้องซื้อที่ระบุไวข้า้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนาม

โดยผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) และจะต้องมีหนังสือของผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 

(Custodian) ที่ระบุชื่อผูม้อีํานาจลงนาม พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุหรอื

เอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อีาํนาจลงนามนัน้อกี 1 ฉบบั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) หากผูจ้องซื้อเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)  

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD 

ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร 

KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย เพือ่เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  
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(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สํานักงานใหญ่หรอืสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่าย ภายในเวลาทาํการของระยะเวลาการจองซื้อ คอื ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของ วนัที ่

5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงนิคา่จองซือ้หุน้เตม็จาํนวนทีจ่องซือ้ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิ ดงันี้ 

 การชาํระโดยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร) หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งทาํการชาํระระหวา่งเวลา 8.30 

น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  และระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 12.00 

น. ของวนัที ่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 โดย เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ ดงักล่าวจะตอ้ง

สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้ ทัง้นี้ การ

ชาํระเงนิคา่จองซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ ใหข้ดีครอ่มสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายกาํหนดพรอ้มทัง้เขยีนชือ่ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั โดยหากชาํระเป็นเชค็ (เชค็สว่นบุคคล) ใหล้งวนัที ่ 5 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562  หรอืวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  และชือ่เจา้ของเชค็ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซือ้

เท่านัน้ หากชาํระเป็นแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ ใหล้งวนัทีภ่ายหลงัวนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั

แต่ไมเ่กนิวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562   

 การชําระโดยเงนิโอนหรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ

เงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื หกัจากเงนิที่ฝากอยู่กบัผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายสามารถทําการชาํระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวนัที ่5 

พฤศจกิายน พ.ศ.2562  ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562   ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อตอ้ง

รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงิน

ทัง้หมด (จํานวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซือ้เตม็จาํนวน) 

 การชําระเงนิค่าจองซื้อโดยหักจากเงนิที่ฝากอยู่กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่ายหรือผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้

เฉพาะผูจ้องซื้อที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ที่ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อชําระค่าภาระผูกพนัและระบบเงนิโอน

อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) /ระบบหกัเงนิ ดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัแล้วในวนั

จองซือ้   

 ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายตัดเงนิจากระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไม่ได ้ผูจ้องซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดย

ชําระเป็นเงนิโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุ้นที่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายกําหนด 

พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชบีรษิทัฯ ต่อไป 

(4) ผูจ้องซื้อต้องนําใบจองซื้อหุน้ และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ 6.7.2 (1) พรอ้มเงนิค่าจองซื้อตามขอ้ 

6.7.2 (3)  หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารชาํระค่าจองซื้อหุน้ มายื่นความจาํนงขอจองซื้อหุน้และชาํระเงนิไดท้ี่

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลาการ
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จองซื้อ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะนําเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ของผูจ้อง

ซือ้ทุกรายเขา้บญัชขีองผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย เพือ่เรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธิ

การจองซื้อหุ้นสามญัของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอื 

ดร๊าฟทไ์ดท้นัตามกาํหนดการจองซื้อ และผูจ้องซือ้ไม่ดาํเนินการชาํระเป็นเงนิโอนภายในเวลาทีก่าํหนดตาม

ขอ้ 6.7.2 (3)  

(5) ผูจ้องซื้อทีย่ ื่นความจาํนงในการจองซื้อและไดช้าํระค่าจองซื้อหุน้สามญัแลว้ จะยกเลกิการจองซือ้และขอเงนิ

คนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซื้อที่

ดาํเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ 6.7.2 (1) - (4) หรอืกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(6) ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่าย อาจกาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนภายหลงั 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชีของบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ

จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)” พรอ้มลงนาม และหากผูจ้องซื้อเป็นนิติ

บุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวน

สทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการรบัจองและการชําระค่าจองซื้อ หรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีารจอง การชําระเงนิค่าจอง

ซือ้หุน้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 

6.7.3 สาํหรบัผูจ้องซ้ือประเภทผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

(1) ผูจ้องซื้อประเภทผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขัน้ตํ่าจํานวน 1,000 

หุ้น และเป็นจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น 

ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้

ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อ หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบุิคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลง

นามโดยผูม้อีํานาจผูกพนัของนิตบุิคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี และแนบ

เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(i) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณี

ทีไ่ม่มสีาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รบัรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คํายนิยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

(บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและสาํเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยั

อยูพ่รอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูป้กครอง  

(ii) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 
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สาํเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้วทีย่งัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

(กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย) 

(iii) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลง

นามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอื

เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(iv) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืสําเนาหนังสอืรบัรอง

นิตบุิคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้

มอีํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี สําเนาเอกสาร

ประกอบขา้งตน้ทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อ

โดยเจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทย

ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง และมอีายุไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนั

จองซื้อพรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง 

(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

(v) หากผูจ้องซื้อเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กั

ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรบั

ความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามขอ้ 

6.2.1 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผูจ้องซื้อดงักล่าว

ไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test  ที่

กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย เพือ่เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุน้ไดท้ีส่าํนักงานใหญ่หรอืสาขาของผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทําการในช่วง

ระยะเวลาการจองซื้อ คอื ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่ 5 - 7 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562  

(ข) การจองซ้ือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชี

ซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 
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และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดํ า เนิ นการจัดทํ าแบบประเมิน

ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกันการจําหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รดักุมเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 

Login) และผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวน

ของบรษิทัฯ และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความ

เสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ดงักล่าว โดยผูจ้องซื้อไมต่อ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน

เวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย  

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ภายในชว่งวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

(ค) การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนําการ

ลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามขอ้ 6.2.1 โดยยนืยนัการจองซื้อ

ผ่านโทรศพัท์บนัทกึเทป ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชปีระเภท

อื่นๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และ

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability 

Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการ

จองซื้อแลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจะตอ้งมกีารควบคุมดแูลการจองซื้อผ่าน

ทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป 

(Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความเสีย่ง และยนิยอมผกูพนัตามหนังสอืชีช้วน 

และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว โดยผูจ้องซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะตอ้งจดัใหม้หีนังสอืชี้

ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยจะตอ้งปฏบิตัติามดงันี้ 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะตอ้งแจง้การจดัสรร

จํานวนหุน้จองใหแ้ก่ผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบุจํานวนหุน้ทีจ่ดัสรร ราคาที่

เสนอขาย จํานวนเงนิทีต่้องชําระ การฝากหุน้ วธิกีารและวนัทีต่อ้งชําระราคา และแจง้ใหท้ราบ

วา่ผูจ้องซือ้สามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในหนงัสอืชีช้วนผา่นเวบ็

ไซด์ (Website) ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหรอืจากหนังสอืชี้ชวน

ผา่น www.sec.or.th 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตอ้งตรวจสอบตวัตน

ของผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจาํตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคาร

http://www.sec.or.th/
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ทีใ่ชช้าํระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(“Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอืชือ่ผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้ 

 ผูจ้องซื้อตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้

ชวน  และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) และยนิยอมผูกพนัในหนังสอืชี้ชวน 

และ/หรอืเอกสารขอ้มลูสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย เมื่อรบัคํายนืยนั

พร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกคําสัง่การจองซื้อผ่าน

ระบบที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายจดัเตรยีมให้ โดยระบบจะแสดง

ขอ้มลูการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะนําการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจอง

ซือ้ผา่นระบบ 

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 - 7 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

หากผูจ้องซื้อไม่สามารถดําเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (Online) และระบบโทรศพัท์บนัทกึ

เทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวธิกีารที่ระบุใน ขอ้ 6.7.3 (1) (ก)  พรอ้มแนบเอกสาร

ตามทีร่ะบุในขอ้ (i) - (v) ได ้

(2) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงนิคา่จองซือ้หุน้เตม็จาํนวนทีจ่องซือ้ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี้ 

 การชําระโดยเช็ค หรอื แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรอืดร๊าฟท์ ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 

12.00 น. ของวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้ง

สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้  ทัง้นี้ การ

ชําระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายกําหนดพร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัท์ที่ตดิต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหากชําระเป็นเชค็ (เชค็ส่วนบุคคล) ให้ลงวนัที่ 5 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562  หรอืวนัที ่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และชือ่เจา้ของเชค็ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซื้อ

หรอืบุคคลในครอบครวัทีม่นีามสกุลเดยีวกนัเท่านัน้ หากชําระเป็นแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ใหล้ง

วนัทีภ่ายหลงัวนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแต่ไมเ่กนิวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  

 ชําระโดยเงนิโอนหรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืการโอนเงนิผ่านระบบเงนิ

โอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื หกัจากเงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวนัที่ 5 

พฤศจกิายน พ.ศ.2562  ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  ทัง้นี้ผูจ้องซื้อต้อง

รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงิน

ทัง้หมด (จํานวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซือ้เตม็จาํนวน) 

 การชําระเงนิค่าจองซื้อโดยหักจากเงนิที่ฝากอยู่กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่ายหรือผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้

เฉพาะผูจ้องซื้อที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ
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จําหน่าย ที่ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อชําระค่าภาระผูกพนัและระบบเงนิโอน

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) / ระบบหกัเงนิ ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแล้วในวนั

จองซือ้   

 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรอืจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป จะต้องชําระค่าจอง

ซื้อโดยการโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืหกัจาก

เงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายเท่านัน้ 

 ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายตัดเงนิจากระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไม่ได ้ผูจ้องซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดย

ชําระเป็นเงนิโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุ้นที่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายกําหนด 

พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชบีรษิทัฯ ต่อไป 

(3) ผูจ้องซื้อต้องนําใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบ

จองซื้อหุ้น พรอ้มเงนิค่าจองซื้อตามขอ้ 6.7.3 (2) หรอืหลกัฐานที่แสดงว่ามกีารชําระค่าจองซื้อหุ้นมายื่น

ความจาํนงขอจองซือ้หุน้และชาํระเงนิไดภ้ายในเวลาทาํการของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ตามสถานทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในชว่งระยะเวลาการจองซือ้ 

(4) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะนําเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ของผูจ้องซื้อทุก

รายเข้าบัญชีเพื่อเรยีกเก็บเงนิ และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่

สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซื้อ และผูจ้องซื้อไม่

ดาํเนินการชาํระเป็นเงนิโอนภายในเวลาทีก่าํหนดตามขอ้ 6.7.3 (2)   

(5) ผูจ้องซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดช้ําระค่าจองซื้อหุ้นสามญัแล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอ

เงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้อง

ซื้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามขอ้ 6.7.3 (1) - (4) หรอืกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ลงนามยอมรบัความเสีย่งของ

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในใบจองซือ้หุน้ หรอืกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(6) ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย อาจกาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนภายหลงั 

ทัง้นี้  ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่ 600 ผูจ้องซือ้

จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ “แบบสอบถามเพือ่หาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ(บุคคลและนิตบุิคคล) เฉพาะผู้

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)” พรอ้มลงนาม และหากผูจ้องซือ้เป็นนิติ

บุคคลตอ้งกรอก “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล” เพือ่

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้เพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวน

สทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการรบัจองและการชาํระคา่จองซือ้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจอง การชาํระเงนิคา่จอง

ซือ้หุน้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ  
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6.7.4 สาํหรบัผูจ้องซ้ือประเภทกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

(1) ผู้จองซื้อประเภทกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขัน้ตํ่า

จํานวน 1,000 หุ้น และเป็นจํานวนทวคีูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้องซื้อสามารถเลอืกจองซื้อหุ้นตามวธิกีาร

จองซือ้หุน้ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้

ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อ หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบุิคคล ใบจองซื้อหุน้จะตอ้งลงนาม

โดยผูม้อีํานาจผูกพนัของนิตบุิคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(i) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณี

ทีไ่ม่มสีาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั หรอืสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รบัรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คํายนิยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

(บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไมห่มดอาย ุและสาํเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยั

อยูพ่รอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูป้กครอง  

(ii) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 

สาํเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้วทีย่งัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย) 

(iii) หากผูจ้องซื้อเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กั

ลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรบั

ความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามขอ้ 

6.2.1 หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผูจ้องซื้อดงักล่าว

ไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test  ที่

กรอกรายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย เพือ่เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้ผา่นใบจองซื้อหุน้ไดท้ีส่าํนกังานใหญ่หรอืสาขาของผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทําการในช่วง

ระยะเวลาการจองซื้อ คอื ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 5 - 7 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562 
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(ข)   การจองซ้ือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชี

ซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดํ า เนิ นการจัดทํ าแบบประเมิน

ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกันการจําหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รดักุมเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 

Login) และผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวน

ของบรษิทัฯ และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความ

เสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ดงักล่าว โดยผูจ้องซื้อไมต่อ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน

เวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย  

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ภายในชว่งวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

(ค)   การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจา้หน้าทีผู่แ้นะนําการลงทุน

ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยนืยนัการจองซื้อผ่าน

โทรศพัท์บนัทกึเทป ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อจะต้องเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบญัชปีระเภทอื่นๆ 

กับผู้จ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและ

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability 

Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการ

จองซือ้แลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะตอ้งมกีารควบคุมดแูลการจอง

ซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้ศึกษา

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวนของบรษิัทฯ และ/หรอืเอกสารข้อมูลสรุป 

(Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความเสีย่ง และยนิยอมผกูพนัตามหนังสอืชีช้วน 

และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว โดยผูจ้องซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะตอ้งจดัใหม้หีนังสอืชี้

ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยจะตอ้งปฏบิตัติามดงันี้ 

 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะตอ้งแจง้การจดัสรร

จํานวนหุน้จองใหแ้ก่ผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบุจํานวนหุน้ทีจ่ดัสรร ราคาที่

เสนอขาย จํานวนเงนิทีต่้องชําระ การฝากหุน้ วธิกีารและวนัทีต่อ้งชําระราคา และแจง้ใหท้ราบ

ว่าผู้จองซื้อสามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน

หนังสอืชี้ชวนผ่านเวบ็ไซด ์(Website) ของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

หรอืจากหนงัสอืชีช้วนผา่น www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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 ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตอ้งตรวจสอบตวัตน

ของผูจ้องซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจาํตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคาร

ทีใ่ชช้าํระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(“Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอืชือ่ผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้ 

 ผูจ้องซื้อตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้

ชวน  และ/หรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) และยนิยอมผูกพนัในหนังสอืชี้ชวน 

และ/หรอืเอกสารขอ้มลูสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว 

 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย เมื่อรบัคํายนืยนั

พร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกคําสัง่การจองซื้อผ่าน

ระบบที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายจดัเตรยีมให้ โดยระบบจะแสดง

ขอ้มลูการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะนําการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจอง

ซือ้ผา่นระบบ 

โดยผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อคอื  ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่5 

- 7 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

หากผูจ้องซื้อไม่สามารถดําเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (Online) และระบบโทรศพัท์บนัทกึ

เทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวธิกีารที่ระบุใน ขอ้ 6.7.4 (1) (ก)  พรอ้มแนบเอกสาร

ตามทีร่ะบุในขอ้ (i) - (iii) ได ้

(2) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงนิคา่จองซือ้หุน้เตม็จาํนวนทีจ่องซือ้ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงันี้ 

 การชําระโดยเช็ค หรอื แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรอืดร๊าฟท์ ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 

12.00 น. ของวนัที ่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้ง

สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้  ทัง้นี้ การ

ชําระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายกําหนดพร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลข

โทรศพัท์ที่ตดิต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหากชําระเป็นเชค็ (เชค็ส่วนบุคคล) ให้ลงวนัที่ 5 พฤศจกิายน 

หรอืวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  และชื่อเจา้ของเชค็ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหรอืบุคคล

ในครอบครวัที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หากชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่

ภายหลงัวนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแต่ไมเ่กนิวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562   

 ชําระโดยเงนิโอนหรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืการโอนเงนิผ่านระบบเงนิ

โอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื หกัจากเงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวนัที่ 5 

พฤศจกิายน พ.ศ.2562  ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อตอ้ง

รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงนิ

ทัง้หมด (จํานวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซือ้เตม็จาํนวน) 
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 การชําระเงนิค่าจองซื้อโดยหักจากเงนิที่ฝากอยู่กับผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่ายหรือผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้

เฉพาะผูจ้องซื้อที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ที่ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อชําระค่าภาระผูกพนัและระบบเงนิโอน

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) / ระบบหกัเงนิ ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแล้วในวนั

จองซือ้   

 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรอืจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป จะต้องชําระค่าจอง

ซื้อโดยการโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืหกัจาก

เงนิทีฝ่ากอยูก่บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายเท่านัน้ 

 ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายตัดเงนิจากระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จ ัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายไม่ได ้ผูจ้องซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดย

ชําระเป็นเงนิโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุ้นที่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายกําหนด 

พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชบีรษิทัฯ ต่อไป 

 

(3) ผูจ้องซื้อต้องนําใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ 6.7.4 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบ

จองซื้อหุ้น พรอ้มเงนิค่าจองซื้อตามขอ้ 6.7.4 (2) หรอืหลกัฐานที่แสดงว่ามกีารชําระค่าจองซื้อหุ้นมายื่น

ความจาํนงขอจองซือ้หุน้และชาํระเงนิไดภ้ายในเวลาทาํการของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ตามสถานทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในชว่งระยะเวลาการจองซือ้ 

(4) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะนําเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ของผูจ้องซื้อทุก

รายเข้าบัญชีเพื่อเรยีกเก็บเงนิ และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่

สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซื้อ และผูจ้องซื้อไม่

ดาํเนินการชาํระเป็นเงนิโอนภายในเวลาทีก่าํหนดตามขอ้ 6.7.4 (2)   

(5) ผูจ้องซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดช้ําระค่าจองซื้อหุ้นสามญัแล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอ

เงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้อง

ซื้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามขอ้ 6.7.4 (1) - (4) หรอืกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ลงนามยอมรบัความเสีย่งของ

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในใบจองซือ้หุน้ หรอืกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(6) ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย อาจกาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนภายหลงั 

ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ

จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้

ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)” พรอ้มลงนาม และหากผูจ้องซื้อเป็นนิติ

บุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวน

สทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการรบัจองและการชําระค่าจองซื้อ หรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีารจอง การชําระเงนิค่าจอง

ซือ้หุน้ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 
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6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่าจาํนวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หากมผีูจ้องซือ้หุน้เกนิกวา่จาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหใ้นแต่ละสว่นตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามที่

ระบุในขอ้ 6.2 จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัสรรหุน้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 โดยในกรณีทีผู่้

จองซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่าจาํนวนทีจ่องซื้อ จะไดร้บัคนืเงนิคา่จองซือ้ตามรายละเอยีด

ในขอ้ 6.9  

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์ 

ผู้จัดจําหน่ายหลักทรพัย์จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรพัย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุข้างล่าง เว้นแต่

บทบญัญตัขิองกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

ในกรณีผูจ้องซื้อไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั 

ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผูร้บัจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรรายนัน้ๆ 

จะดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นแก่ผูท้ี่จองซื้อ โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ โดยการโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ

(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการ

จองซื้อ (เฉพาะกรณีผูจ้องซื้อทีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายรายนัน้ๆ) หรอืโอนเงนิใหผู้จ้องซื้อผ่าน

บญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผู้

จองซื้อที่ได้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งได้ลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซื้อ โดยชื่อเจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้) หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ

ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ 

โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนกัหกับญัชี

หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กําหนดไวข้า้งต้น ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเงนิคนื

ดงักล่าวจะต้องชําระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงนิค่าจองซื้อ

หุน้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร นับแต่วนัทีพ่น้กําหนดเวลาดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารชําระคนืเงนิตามวธิกีารขา้งต้น 

อย่างไรกด็ไีม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิคา่จองซือ้หุน้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอน

เงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชี

ธนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ

เรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป ทัง้นี้หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

ของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิการสญูหายในการจดัส่งเชค็ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลูชื่อ 

ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรพัย์จะไม่

รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

ในกรณีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้น้อยกวา่จาํนวนหุน้ทีจ่องซือ้ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ครบ

ตามจํานวนหุน้ทีจ่องซื้อรายนัน้ๆ จะดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้แก่ผูจ้องซื้อ 
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โดยไม่มดีอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ใหผู้ท้ีจ่องซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจํานวนทีจ่องซื้อ โดย

การโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic 

Transfer System” หรอื “ATS”) ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผูจ้องซื้อ

ทีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายรายนัน้ๆ) หรอืโอนเงนิใหผู้จ้องซื้อผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผูจ้องซื้อทีไ่ดแ้นบสําเนาสมุด

บญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ซึง่ไดล้งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยชื่อเจา้ของ

บญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้)  หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อตามชื่อทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 

โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนักหกับญัชี

หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กําหนดไว้ขา้งต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 รายที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเงนิคนื

ดงักล่าวจะต้องทําการชําระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้องซื้อหุ้นในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงนิค่า

จองซือ้หุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรนบัแต่พน้กาํหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารชาํระคนืเงนิตามวธิกีารขา้งตน้ 

อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอน

เงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชี

ธนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ

เรยีกร้องดอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้นี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงนิเข้าบัญชี

ธนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิการสูญหายในการจดัส่งเชค็ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น 

ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่

รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

ในกรณีผูจ้องซื้อไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อหุน้ตามเชค็ค่าจอง

ซือ้หุน้ หรอืเนื่องจากการปฏบิตัผิดิเงือ่นไขในการจองซือ้ 

ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผูร้บัจองซื้อหุน้จากผูจ้องซื้อรายนัน้ๆ จะดําเนินการคนื

เชค็ค่าจองซื้อหุ้นใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อหุ้น

ตามเชค็ค่าจองซื้อหุน้ โดยผูจ้องซื้อดงักล่าวต้องตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจากผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจ้องซื้อหุน้จะไม่มี

สทิธเิรยีกรอ้งค่าดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ จากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยใ์นการทีผู่จ้องซือ้หุน้ไมม่าตดิต่อ

ขอรบัเชค็คนื 

ทัง้นี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผดิเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้โดยการโอนเงนิคา่จองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของ
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ผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภายใน 5 

วนัทําการนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์กับผู้จ ัด

จําหน่ายรายนัน้ๆ) หรอืโอนเงนิใหผู้จ้องซื้อผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 7 วนัทําการนับ

แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผูจ้องซื้อทีไ่ดแ้นบสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่ง

ไดล้งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชือ่เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อ

เท่านัน้ หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนักหกับญัชี

หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กําหนดไว้ขา้งต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 รายที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเงนิคนื

ดงักล่าวจะตอ้งชําระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงนิค่าจองซื้อ

หุน้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร นับแต่วนัทีพ่น้กําหนดเวลาดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารชําระคนืเงนิตามวธิกีารขา้งต้น 

อย่างไรกด็ไีม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อหุน้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอน

เงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชี

ธนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น

ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ

เรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป ทัง้นี้หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

ของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิการสญูหายในการจดัส่งเชค็ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ 

ทีอ่ยูข่องผูจ้องซือ้ไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไมร่บัผดิชอบ

ต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการเสนอขายหุน้ 

การยกเลกิการเสนอขายหุน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คอื  

(1) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 ใชส้ทิธยิกเลกิการเสนอขายหุน้และจดัจาํหน่ายหุน้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืสญัญาแต่งตัง้

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย และผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหุ้นของ

บรษิทัฯ (Underwriting Agreement) ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3.1  

(2) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อื่นใดทีท่าํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งระงบัและ/หรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรอืไม่

สามารถส่งมอบหลกัทรพัย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมสีทิธจิะยกเลกิการจองซื้อหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อ

จะตอ้งแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที่

เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 
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หากเกดิเหตุการณ์ตามขอ้ (1) หรอื (2) ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายทีร่บัจองซื้อหุน้จาก

ผูจ้องซื้อหุน้ทีย่กเลกิการจองซื้อดงักล่าว จะดําเนินการใหม้กีารส่งมอบเงนิค่าจองซื้อหุน้ โดยไม่มดีอกเบี้ยหรอื

ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซื้อหลกัทรพัยน์ัน้ๆโดยการโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชี

ธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 

“ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขาย

หลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายรายนัน้ๆ) หรอืโอนเงนิใหผู้จ้องซือ้ผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 

7 วนัทําการนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่ได้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก

ธนาคารหน้าแรก ซึ่งได้ลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยชื่อเจา้ของบญัชตี้อง

เป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้ หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อตามชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ 

และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา

การจองซือ้ 

โดยผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างสาํนกัหกับญัชี

หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ใหแ้กผู่จ้องซือ้หุน้ไดภ้ายในระยะเวลา

ที่กําหนดไวข้า้งต้น ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเงนิคนื

ดงักล่าวจะต้องทําการชําระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงนิค่า

จองซื้อหุน้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร นับแต่วนัทีพ่น้กําหนดเวลาดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารชําระคนืเงนิตามวธิกีาร

ขา้งต้น อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบ

การโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืเรยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืโอนเงนิให้ผูจ้องซื้อผ่าน

บญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุ

ไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อหุน้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธิ

เรยีกร้องดอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้นี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงนิเข้าบัญชี

ธนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิการสญูหายในการจดัส่งเชค็ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ เช่น 

ขอ้มลูชือ่ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่

รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) เป็นนาย

ทะเบยีนหลกัทรพัย์ให้กบับรษิัทฯ และให้บรกิารรบัฝากหลกัทรพัย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผู้

จองซื้อสามารถใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และเขา้สู่ระบบซื้อขายแบบไรใ้บหุ้น (Scripless System) 

ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหร้ะยะเวลาในการดําเนินการนําหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ สัน้ลง และ

เพื่อใหผู้จ้องซื้อสามารถขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญั

ของบรษิทัฯ เริม่ทําการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ซึ่ง

ผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนกวา่จะไดร้บัใบหุน้ 
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ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดงัต่อไปนี้ คอื 

(ก) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารระบบซื้อขายแบบไรใ้บหุน้ (Scripless 

System)ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ กล่าวคอื ประสงคท์ีจ่ะฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้อง

ซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนี้บรษิทัฯจะดาํเนินการนําหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชี

จํานวนหุ้นที่บรษิทัหลกัทรพัย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และจะออกหลกัฐานการรบัฝากให้แก่ผูจ้องซื้อที่ได้รบัการ

จดัสรรภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะ

บนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นสามญัที่ผูจ้องซื้อฝากไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นที่

ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบรษิทัฯ ทําการซื้อ

ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

ในกรณีทีผู่จ้องซื้อเลอืกใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการตามขอ้ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้องซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรง

กบัชื่อเจ้าของบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบรษิัทหลกัทรพัย์

ดงักล่าว มฉิะนัน้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผูจ้องซื้อตามขอ้ 6.10 (ค) หรอื

ฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 แทน 

(ข) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารระบบซื้อขายแบบไรใ้บหุน้(Scripless 

System)ของศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 บรษิทัฯจะดาํเนินการนําหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุ้นตามจํานวนที่ผู้จองซื้อได้รบัการจดัสรรไว้ใน

บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการรบัฝากหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขาย

หุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบรษิทัฯ เริม่ทาํการ

ซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหากผูจ้องซื้อรายใดต้องการถอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อก

หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซื้อรายนั ้นสามารถติดต่อศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ได้ ซึ่ งมี

คา่ธรรมเนยีมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด 

ทัง้นี้ การถอนหุ้นที่ฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ

ดําเนินการ ดงันัน้ผูจ้องซื้อทีนํ่าฝากในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้ไดท้นัภายในวนัทีหุ่น้ของ

บรษิทัฯ เริม่ทําการซื้อขายไดว้นัแรกในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้

บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์หากมขีอ้บ่งชีว้่าผูจ้องซื้ออาจเป็นบุคคลหรอืนิตบุิคคลสญัชาตอิเมรกินัตาม

กฎหมาย FATCA และจะดาํเนินการออกเป็นใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อ ตามขอ้ 6.10 (ค) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ

แทน 

(ค) ในกรณีที่ผูจ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผูจ้องซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์จะทําการส่งมอบใบหุน้ตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์

ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อ ทีอ่ยู่ ทีร่ะบุในใบจองซื้อภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา
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การจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจ้องซื้อจะไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะ

ได้รบัใบหุ้น ซึ่งอาจได้รบัภายหลังจากที่หุ้นของบรษิัทฯ ได้รบัอนุมัติให้เข้าทําการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหรอืระบุไม่ชดัเจน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี่

จะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

บริษทั บทิูค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนท่ี 4 
กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล
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กำรเสนอขำยหลกัทรพัยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์- บริษทั บูทิค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

การรบัรองความถูกตอ้งของกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัช ี

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ย
ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของบรษิทัหรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วนไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

(2)   ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่เีพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคุมดแูล
ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3)   ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่14 พฤษภาคม 
2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให ้นายเอกณัฐ อึง้ภากรณ์ และ นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ และ นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร ก ากบัไวข้า้พเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - นายปรบัชะรนัซงิห ์ทกัราล -  
นายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล กรรมการ - นายมนัโมฮนัซงิห ์ทกัราล - 

 นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ กรรมการ /  - นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปตา้ -  

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการ - นายเอกณฐั อึ้งภากรณ์ - 

นายรชิารด์ เนวลิล ์ กรรมการ - นายรชิารด์ เนวลิล ์- 

นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชแีละการเงนิ - นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร - 

 ผูร้บัมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการ - นายเอกณฐั อึ้งภากรณ์ - 

นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชแีละการเงนิ - นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร - 

(ตราประทบับรษิทั) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนที ่4 กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู 

สว่นที ่4 หน้ำ 2 
 

การรบัรองความถูกตอ้งของกรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ย
ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็น
เทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเีหตุอนั
ควรสงสยัว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ขา้พเจ้าได้มอบหมายให้ นายเอกณัฐ อึง้ภากรณ์ และ นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบั
เอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ และ นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร ก ากบั
ไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

นายเพิม่พนู ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ - นายเพิม่พนู ไกรฤกษ์ - 

นายขจรเดช แสงสพุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ - นายขจรเดช แสงสพุรรณ - 

นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ - นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา - 
นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ - นายชรีาช อรีชั ปุณวาลา - 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการ - นายเอกณฐั อึ้งภากรณ์ - 

นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชแีละการเงนิ - นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตราประทบับรษิทั) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)            ส่วนที ่4 กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู 

สว่นที ่4 หน้ำ 3 
 

กำรรบัรองกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน 

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ ขอรบัรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลใน แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนฉบบันี้แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่
ปรกึษาทางการเงนิ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ  หรอืไม่
ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั บรษิทั ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 
 
ดร.กอ้งเกยีรต ิโอภาสวงการ 

 
ประธานกรรมการ - ดร.กอ้งเกยีรต ิโอภาสวงการ - 

 
 
นายเลก็ สขิรวทิย 

 
กรรมการผูอ้ านวยการ - นายเลก็ สขิรวทิย - 

 

 

 

 

(ตราประทบับรษิทั) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)        เอกสำรแนบ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั ณ วนัที ่9 สงิหำคม 2562 
 

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ 
 - ประธำนกรรมกำร 

67 1. ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ  
Boston University, USA 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอสิระ / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

 - กรรมกำรอสิระ  2. หลกัสตูรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปรอ) 
มหำวทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร สถำบนัวชิำกำร
ป้องกนัประเทศ 

  2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
บรษิทั ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

ประกนัภยั 

  3. DAP 5/2546, ACP 36/2554 
และ RCP 37/2558 ของ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

  2542 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง / บรษิทั สห
วริยิำสตลีอนิดสัตร ี
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติเหลก็ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ (ต่อ)     2552 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง / Cambodia 
Commercial Bank 
Ltd. 

ธนำคำร 

     2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั บุญ
รอดบรวิเวอรี ่จ ำกดั 

ผลติเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
 

     ก่อนปี 2556 – 
ปัจจุบนั 

 

กรรมกำร / บรษิทั 
ทพิยสมบตั ิจ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัอื่นใหเ้ชำ่
อสงัหำรมิทรพัย ์
 

     2560 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั ทุน
ทพิย จ ำกดั 

กำรเชำ่และกำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัย ์ 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ 
 - กรรมกำรอสิระ  
 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

และบรรษทัภบิำล  

65 1. ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
สำขำโยธำ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั2. DAP 10/2547 
และ FN  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ และ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  
และบรรษทัภบิำล / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  2. 7/2546 ของสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

  2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั 
คอนแวนต ์เรยีล
เอสเตท จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่บธูสนิคำ้ขำยอำหำร
และเครือ่งดื่ม  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ (ต่อ)     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั ซูพี
เรยี คลนีนิ่ง เซอรว์สิ
เซส จ ำกดั 

กจิกรรมใหบ้รกิำรท ำควำม
สะอำด 

     2560– ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั 
ทรพัยส์นิธร ธำนี จ ำกดั 

ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั ศรี
จุลทรพัย ์จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่อำคำรและบรกิำร 

     2557– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรหิำร 
/ บรษิทั สยำมสนิธร 
จ ำกดั 

บรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์

     2560– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั 
สยำมสนิธร ธำนี จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรสนำมกฬีำ 

     2560– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั 
สยำมสนิธร แลนด ์
จ ำกดั 

ใหค้ ำปรกึษำและบรหิำรงำน
ธุรกจิ 

     2560– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั สนิ
ธร จ ำกดั 

อสงัหำรมิทรพัย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ (ต่อ)     2560– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั สนิ
ธร แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นทีป่รกึษำและ
บรหิำรอำคำร 

     2560– ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั สนิ
ธร เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

ใหค้ ำปรกึษำและบรหิำรงำน 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั หนิ 
อ่อน จ ำกดั 

ผลติวสัดุก่อสรำ้ง 

3. นำยรสัเซล เลตนั เคคเูอวำ  
 - กรรมกำรอสิระ  
 - กรรมกำรตรวจสอบและ  

บรรษทัภบิำล 
 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

64 1. ปรญิญำโท Engineering 
Management, Stanford 
University, USA 

2. ปรญิญำตร ีCivil Engineering 
University of the Pacific, 
USA 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษทัภบิำล และ
ประธำนกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  3. DCP 196/2014 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

  2557 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง / บรษิทั อนิโด
รำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น ผลติ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

3. นำยรสัเซล เลตนั เคคเูอวำ (ต่อ)     2560 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั เอ
อำรแ์อลเค เอน็เตอร์
ไพรซ ์จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิใหเ้ชำ่
อสงัหำรมิทรพัย ์

     2560 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ / บรษิทั 
บำงกอกโพสต ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ผลติสิง่พมิพ ์

     2524-2560 รองผูอ้ ำนวยกำร  
บรษิทั เตด็ตรำ แพค้ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยฟิลม์ 
พลำสตกิ บรรจุภณัฑท์ีท่ ำ
ดว้ยไฟเบอร ์และหลอด
พลำสตกิ 

4. นำยชรีำช อรีชั ปุณวำลำ  
 - กรรมกำรอสิระ  
 - กรรมกำรตรวจสอบและ

บรรษทัภบิำล  
 - กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน  

54 1. ปรญิญำโท Commerce, 
Sydenham College of 
Commerce, India 

2. ปรญิญำตร ีCommerce, 
Sydenham College of 
Commerce, India 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษทัภบิำล และ
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  3. DCP 83/2010 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

  2556– ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั 
เมกำ้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์
จ ำกดั (มหำชน) 

จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑย์ำ 
ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภำพและ
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

4. นำยชรีำช อรีชั ปุณวำลำ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั โท
โบ จ ำกดั 

กำรขำยส่งผกัและผลไม ้

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั ซอี ี
ไลม ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

บรษิทัโฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทุนใน
ธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 

     2549 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั อลั
วำ อะลมูเินียม จ ำกดั 
 

ผลติอะลมูเินียมอดัแท่ง 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / บรษิทั โอ
บำน จ ำกดั 

อสงัหำรมิทรพัย ์

     2547 - ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ /
บรษิทั โพลเีพลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลติฟิลม์ PET และ PP 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/ บรษิทั เดอะ 
กญัจำ กรุป จ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัจ ำกดั และ 
บรษิทัมหำชน 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

4. นำยชรีำช อรีชั ปุณวำลำ (ต่อ)     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/ บรษิทั เดอะ 
ไทย สติก๊ จ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัจ ำกดั และ 
บรษิทัมหำชน 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/ บรษิทั ไทย 
สติค๊ จ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัจ ำกดั และ 
บรษิทัมหำชน 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล  
 - กรรมกำร 
 - กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
 - ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

41 1. Executive MBA, Kellogg - 
HKUST Executive MBA 
Program 

2. ปรญิญำโท Business 
Systems Analysis and 
Design, City University 

50.0 เป็นบุตรชำยของ
นำยมนัโมฮนัซงิห ์
ทกัรำล 

2550 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 

กรรมกำร และประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / BC 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์
 

  3. ปรญิญำตร ีBusiness 
Management, King’s College 
London 

  2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์
สุขมุวทิ 24 

  4. DAP 135/2017 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

  2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BG ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BB โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 8 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BR โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 11 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 16 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BA โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 23 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SRPI ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTP ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK2 วลิล่ำ 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK3 วลิล่ำ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPTS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPTS3 โรงแรม OWJH Phuket 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMT2 โรงแรม OWJH Pattaya 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BIH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

      2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 1) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 1) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 2) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH4 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 2) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH5 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Sukhumvit 36) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH6 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Sukhumvit 36) 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKN3 
 

โครงกำรพระโขนง 3 
(Summer Point) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH3 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH2 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH1 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CMHM1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CMHM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ CMHM2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ N2HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล 
(ต่อ) 

    2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN1 โรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่
นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั   

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN2 โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมำน ท ู

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN3 โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมำน ทร ี

     2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16- 
2H1 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16-2H ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16-2 ด ำเนินธุรกจิโรงแรม 
(Sukhumvit 16) 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA2 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / MTHM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / KR ลงทุนในบรษิทัอื่น 
 

     2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CP ลงทุนในบรษิทัอื่น 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล 
(ต่อ) 

    2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BRH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BRPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMTH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550– ปัจจุบนั กรรมกำร /  TC ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร /  BCH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CHATEAU ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ELEMENT ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
ELEVHOLD 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
NYLESFORD 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / TL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ZENITH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BAM ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร
พำณิชย ์

     2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEHC ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555– ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH1C ลงทุนในบรษิทัอื่น 

      2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH2C ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BFG ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK ภตัตำคำร (เลกิ ยงัไมเ่สรจ็
กำรช ำระบญัช)ี 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK1 ลงทุนในบรษิทัอื่น (เลกิ ยงั
ไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL2 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL3 อสงัหำรมิทรพัย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL4 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BLV ลงทุนในบรษิทัอื่น 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BLV1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMTHL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN2 ภตัตำคำร รำ้นอำหำรและ
เครือ่งดื่ม 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN3 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS อสงัหำรมิทรพัย ์(เลกิ ยงัไม่
เสรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPSH อสงัหำรมิทรพัย ์(เลกิ ยงัไม่
เสรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BQD อสงัหำรมิทรพัย ์

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BREIT ใหบ้รกิำรดำ้นธุรกำรและกำร
จดักำร (เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำร
ช ำระบญัช)ี 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BS อสงัหำรมิทรพัย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSK24 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTSK ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ETH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / NF ภตัตำคำร รำ้นอำหำรและ
เครือ่งดื่ม 

     2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SAATH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SQ49 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / THOSP ธุรกจิแฟรนไชส ์จ ำหน่ำย
สทิธกิำรคำ้ลงทุนในบรษิทัอื่น 

5. นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล(ต่อ)     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / TT น ำเขำ้และส่งออกและ
จ ำหน่ำยสนิคำ้ทุกประเภท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมกำร / XTECH ขอ้มลูขำ่วสำรและกำรสือ่สำร 

2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร / WH1 ใหเ้ชำ่โกดงัสนิคำ้ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS36 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์ 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS36H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร /BKMLH ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร /BKML1 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร /BKML2 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/ PTH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/PS3HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล  
 - กรรมกำร 

64 1. “O” Levels 1969 Saint Paul’s 
Darjeeling, India 

2. DAP 125/2016 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

0.000029 เป็นบดิำของนำย 

ปรบัชะรนัซงิห ์

ทกัรำล 

2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมกำร / BC 
ทีป่รกึษำ / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

     2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์
สุขมุวทิ 24 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BG ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     

 

2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BB โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 8 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BR โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 11 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 16 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BA โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 23 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SRPI ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTP ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK2 วลิล่ำ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPK3 วลิล่ำ 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPTS3H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPTS3 โรงแรม OWJH Phuket 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMT2 โรงแรม OWJH Pattaya 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BIH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 1) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 1) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 2) 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH4 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Kamala 2) 

     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH5 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Sukhumvit 36) 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ BOH6 ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(โครงกำร Sukhumvit 36) 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN3 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKN ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTPKNS ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPKN3 
 

โครงกำรพระโขนง 3 
(Summer Point) 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH3 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH2 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH1 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMH เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CMHM1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CMHM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ CMHM2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร/ N2HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN1 โรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่
นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั  

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BNH1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN2 โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมำน ท ู

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCMN3 โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมำน ทร ี

     2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16-
2H1 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16-2H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561– ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS16-2 ด ำเนินธุรกจิโรงแรม 
(Sukhumvit 16) 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA2 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / MTHM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / KR ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CP ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BRH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BRPKNH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMTH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / TC ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / CHATEAU ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ELEMENT ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
ELEVHOLD 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
NYLESFORD 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / TL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ZENITH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     ก่อนปี 2556 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.AK นำยหน้ำตวัแทน 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / 
A.G.ASSOC 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.N จ ำหน่ำยและส่งออกสนิคำ้ผำ้
ต่ำงๆ  

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.S น ำเขำ้ สง่ออกสิง่ทอ 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.ST ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.U ใหเ้ชำ่อำคำรและบรกิำรที่
เกีย่วขอ้ง 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / A.G.UH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2522 – ปัจจุบนั กรรมกำร / AMAGEN ผลติน ้ำหอม 

     2519 – ปัจจุบนั กรรมกำร / AMEX ขำยสง่ทัว่ไป 

     2519 – ปัจจุบนั กรรมกำร / AMPRO ขำยสง่ทัว่ไป 

     2533 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
AMTHAELC 

ขำยสง่ทัว่ไป 

     2516 – ปัจจุบนั กรรมกำร / 
AMTHAENT 

ขำยเครือ่งประดบั 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / ASIATIC ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BAM ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร
พำณิชย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEHC ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH1C ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BEH2C ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BFG ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK ภตัตำคำร (เลกิ ยงัไมเ่สรจ็
กำรช ำระบญัช)ี 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK1 ลงทุนในบรษิทัอื่น (เลกิ ยงั
ไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BKK2 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL2 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL3 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL4 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BLV ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BLV1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMTHL ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN2 ภตัตำคำร รำ้นอำหำร และ
เครือ่งดื่ม 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BN3 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPS อสงัหำรมิทรพัย ์(เลกิ ยงัไม่
เสรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

6. นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล (ต่อ)     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BPSH อสงัหำรมิทรพัย ์(เลกิ ยงัไม่
เสรจ็กำรช ำระบญัช)ี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BQD อสงัหำรมิทรพัย ์

     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BS อสงัหำรมิทรพัย ์

     2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSK24 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BTSK ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร / ETH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / NET ลงทุนในบรษิทัอื่น 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / NF ภตัตำคำร รำ้นอำหำรและ
เครือ่งดื่ม 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SKOM ใหเ้ชำ่เรอืสญัชำตไิทยเพือ่ขน
สนิคำ้ 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / SQ49 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2522 – ปัจจุบนั กรรมกำร / THAAM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / THOSP ธุรกจิแฟรนไชสแ์ละจ ำหน่ำย
สทิธใินกำรคำ้ลงทุนในบรษิทั
อื่น 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / TK ขำยและส่งออกผำ้ (เลกิ อยู่
ระหวำ่งกำรช ำระบญัช)ี 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / TRT ขำยดำ้ยและผำ้ (เลกิ อยู่
ระหวำ่งกำรช ำระบญัช ี

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / TT น ำเขำ้และส่งออกและ
จ ำหน่ำยสนิคำ้ทุกประเภท 

     ก่อนปี 2556  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร / XTECH ขอ้มลูขำ่วสำรและกำรสือ่สำร 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / WH1 ประกอบกจิกำรใหเ้ชำ่โกดงั
สนิคำ้ 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร / BBS36 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร /BBS36H ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร /BKMLH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร /BKML1 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์

     2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร /BKML2 โรงแรม / เซอรว์สิอพำร์
ทเมนท ์

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/PTH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2561-ปัจจุบนั กรรมกำร/PS3HM ลงทุนในบรษิทัอื่น 

7.  นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปตำ้  
- กรรมหำร 

69 1. Associate Examination of 
IIB, Banking and Finance, 
Indian Institute of Bankers 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
2559 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำร / BC 

 
อสงัหำรมิทรพัย ์

7.  นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปตำ้ (ต่อ) 
 

 2. Master of Science, Physics, 
University of Calcutta, India 

  2559 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษำ / BC อสงัหำรมิทรพัย ์
 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

  3. Bachelor of Science 
(Honours), Physics, 
University of Calcutta, India 

  2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BMT2 โรงแรม OWJH Pattaya 

  4. DAP 125/2016 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

  2549 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษำ /  A.G.U. ใหเ้ชำ่อำคำรและบรกิำรที่
เกีย่วขอ้ง 

     2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA โรงแรมโอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์
สุขมุวทิ 24 

     2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BG ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BB โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 8 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BR โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 11 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 16 

7.  นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปตำ้ (ต่อ)     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BA โรงแรมซทิำดนีส ์สขุมุวทิ 23 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BSA2 เลกิ ยงัไมเ่สรจ็กำรช ำระบญัช ี

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / KR ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / TL ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BCH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

 
 

    2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BLV1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

 
 

    2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL2 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL3 อสงัหำรมิทรพัย ์

7.  นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปตำ้ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BL4 อสงัหำรมิทรพัย ์

     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร / NF ภตัตำคำร รำ้นอำหำรและ
เครือ่งดื่ม 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

     2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BS1 ลงทุนในบรษิทัอื่น 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BRH ลงทุนในบรษิทัอื่น 

8.  นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์  
- กรรมกำร  
- ประธำนฝ่ำยปฏบิตักิำร 

42 1. ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA), Denver University, 
USA 

2. ปรญิญำตร ีสถำปัตยกรรม
ศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร และประธำน
บรหิำรฝ่ำยปฏบิตักิำร / 
BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  3. DAP 142/2017 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

     

9.  นำยรชิำรด์ เนวลิล์ 
 - กรรมกำร 

58 1. MBA Finance, University of 
Western Ontario, Canada 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร / BC อสงัหำรมิทรพัย ์

9.  นำยรชิำรด์ เนวลิล ์(ต่อ) 
 

 2. BA(Commerce), Royal 
Military College of Canada, 
Canada  

  2549 – ปัจจุบนั Advisor / บรษิทั สยำม
อรุณ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั 

บรหิำรสนิทรพัย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

  3. DCP 7/2002 ของสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

  2557– ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร / บรษิทั 
หลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน สยำม ไนท ์
ฟันด ์แมเนจเมน้ท ์
จ ำกดั 

กจิกรรมกำรจดักำร
หลกัทรพัยก์ำรลงทุนและ
กองทุน 

     2562 - ปัจจุบนั บรษิทั บอีำรเ์อม็ (ไทย) 
โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

ลงทุนในกจิกำรโรงสขีำ้ว 

10.  นำงสำวณฏัยำ ฮวดสนุทร  
 - ประธำนฝ่ำยควบคุมกำรบญัชี

และกำรเงนิ  
 - เลขำนุกำรบรษิทั  

42 1. ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ/บญัช ี
มหำวทิยำลยั อสัสมัชญั 

2. ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูร
ผูป้ฏบิตังิำนเลขำนุกำรบรษิทั 
(Advanced for Corporate 
Secretary) รุน่ 1/2560 และ
ไดร้บัประกำศนียบตัรจำก
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
-  

ประธำนฝ่ำยควบคุม
กำรบญัชแีละกำรเงนิ 
และเลขำนุกำรบรษิทั / 
BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

10.  นำงสำวณฏัยำ ฮวดสนุทร  
 

    2556 – 2560 รองประธำนกรรมกำร
สำยงำนสนับสนุน / 
บรษิทั ไทยฟู้ดสก์รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

อำหำร 

     2554 – 2556 Senior Internal Audit 
Manager / Minor 
Global Solution 

Shared Service 
 
 
 

 

11. นำงสำวพรพมิล ชยัชนะขจร 
 - รองประธำนอำวุโสฝ่ำย

ทรพัยำกรบุคคล 

59 1. ปรญิญำโท กำรจดักำร
ทรพัยำกรมนุษย ์
มหำวทิยำลยัมหดิล 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

รองประธำนอำวุโสฝ่ำย 
ทรพัยำกรบุคคล / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  2. ปรญิญำตร ีกำรจดักำรเชงิ
พำณิชยส์นัทนำกำร – ดำ้นกำร
จดักำรโรงแรม, Utah 
University, USA 

  2554 - 2558 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล 
/ บรษิทั เซน็ทรลั วตั
สนั จ ำกดั 

จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ุขภำพ
และควำมงำม 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 1  

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง และ ช่ือ
หน่วยงาน / บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

12. นำงสำวสุรำงค ์จริฐัติกิำลโชต ิ 
 - รองประธำนอำวุโสฝ่ำยพฒันำ
และก่อสรำ้งโครงกำร 

58 1. ปรญิญำโท Computer 
Science System Analysis, 
Montclair State University, 
USA 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2560 – ปัจจุบนั รองประธำนอำวุโสฝ่ำย
พฒันำและก่อสรำ้ง
โครงกำร / BC 

อสงัหำรมิทรพัย ์

  2. ปรญิญำตร ีมนุษยศำสตร์
เยอรมนั หำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

  2556 – 2560 MD Development / 
บรษิทั ดุสติธำนี จ ำกดั 
มหำชน 

ธุรกจิโรงแรม 

     

หมายเหตุ 
1. สดัสว่นกำรถอืหุน้ในตำรำงขำ้งตน้แสดงสดัสว่นกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
2. กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั ไดแ้ก่ นำยปรบัชะรนัซงิห ์ทกัรำล นำยมนัโมฮนัซงิห ์ทกัรำล นำยอทัพำเลนดู กุ๊ปตำ้ นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำรสองในสีค่นนี้ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิทั 
3. กรุณำดรูำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทัในส่วนที ่2.3.11 ขอ้ 11.3.2 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)            เอกสำรแนบ 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 2  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่ 9 สงิหาคม 2562  
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1 BSA     / / /             
2 BG     / / /     /        
3 BPKL     / /              
4 BPKH3     / /    /          
5 BPKH2     / /     /         
6 BPKH1     / /       /       
7 BPKH     / /              
8 BPK     / /              
9 SRPI     / /              
10 BTPH3     / /              
11 BTPH2     / /     /         
12 BTPH1     / /              
13 BTPH     / /              
14 BTP     / /         / /    
15 BPK2     / /              



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 2  
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16 BPK3     / /              
17 BPS3H     / /      /        
18 BPS3     / /       /       
19 BPTS3H     / /              
20 BPTS3     / /              
21 PTH     / /              
22 PS3HM     / /              
23 BEH2     / /     /         
24 BEH     / /     /         
25 BMT2     / / /    /         
26 BIH     / /         / /    
27 BTPKNH3     / /              
28 BTPKNH2     / /              
29 BTPKNH1     / /           /   
30 BTPKNH     / /              
31 BTPKN3     / /              
32 BTPKN2     / /       /       



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 2  
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ยง
 

33 BTPKN1     / /           /   
34 BTPKN     / /              
35 BTPKNS2     / /       /       
36 BTPKNS1     / /           /   
37 BTPKNS     / /              
38 BPKN3     / /              
39 BCMH3     / /              
40 BCMH2     / /              
41 BCMH1     / /              
42 BCMH     / /              
43 CMHM1     / /              
44 CMHM     / /              
45 CMHM2     / /              
46 N2HM     / /              
47 BCMN1     / /              
48 BNH1     / /              
49 BNH     / /              



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 2  
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50 BCMN2     / /              
51 BCMN3     / /              
52 BBS16-2H1     / /      /        
53 BBS16-2H     / /              
54 BBS16-2     / /              
55 BOH     / /              
56 BOH5     / /              
57 BOH6     / /              
58 BBS36     / /              
59 BBS36H     / /              
60 BKMLH     / /        /      
61 BKML1     / /              
62 BOH1     / /              
63 BOH2     / /              
64 BKML2     / /              
65 BOH3     / /              
66 BOH4     / /              



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                   เอกสำรแนบ 2  
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67 BSA2     / / /             
68 MTHM     / /              
69 KR     / / /   /          
70 CP     / /              
71 BRH     / / /   /          
72 BRPKNH     / /              
73 BMTH     / /              
74 BB     / / /           / / 
75 BR     / / /           / / 
76 BL     / / /           / / 
77 BA     / / /           / / 
หมำยเหตุ: สญัลกัษณ์ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
/ = กรรมกำร   



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสำรแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 ข้อมลู 

ช่ือ-นามสกลุ นำงสำววชัรวลัย ์บรูณบูลย ์

ต าแหน่ง ผูจ้ดักำรอำวุโส หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

คณุวฒิุทางการศึกษา ▪ บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรบญัช ี(Bachelor of Science in Accounting) จำก University 
of Illinois Chicago ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

การฝึกอบรม ▪ กำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในจำกสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศ
ไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand) 

▪ กำรป้องกนักำรทุจรติในองคก์รจำกสภำวชิำชพีบญัช ี(Federation of Accounting 
Professional) 

ประสบการณ์ท างาน ▪ 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน: บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน)  

 ▪ 2557 – 2559 ผูจ้ดักำรอำวุโส ฝ่ำยบญัช:ี บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)  

 ▪ 2555 - 2557 Business Analysis Manager - Asia Pacific: บรษิทั เนชัน่แนล 
สตำรช์ แอนด ์เคมเิคลิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

 ▪ 2544 - 2554 Management Accounting Manager - Regional Starch: บรษิทั 
เนชัน่แนล สตำรช์ แอนด ์เคมเิคลิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

 ▪ 2543 - 2544 Financial Controller: บรษิทั เนชัน่แนล สตำรช์ แอนด ์เคมเิคลิ 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

 ▪ 2540 - 2542 Accounting Supervisor: บรษิทั เนชัน่แนล สตำรช์ แอนด ์เคมิ
เคลิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

 ▪ 2535 - 2539 Accounting Assistant: Central Die Casting Corp., based in 
Chicago, Illinois USA 

 ▪ 2534 – 2535 Administrative Assistant: Bridgeview Bank and Trust Co., 
based in Bridgeview, Illinois USA 

 

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสำรแนบ 3 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

▪ สอบทำนและตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นกำรเงนิ 

▪ ตรวจสอบประเมนิควำมเสีย่ง ระบุจุดอ่อนและเสนอแนวทำงกำรแกไ้ข และลดผลกระทบจำกควำมเสีย่ง 

▪ ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบทีไ่ดว้ำงไวแ้ละตำมมำตรฐำนทีส่มำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่

ประเทศไทยก ำหนด 

▪ จดัเตรยีมและวำงแผนกำรตรวจสอบเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบภำยใน 

▪ ก ำกบักำรตรวจสอบของทมีงำน และตรวจทำนควำมถูกตอ้งของชิน้งำนจำกพนักงำนในทมี 

▪ น ำเสนอประเดน็ทีต่รวจพบพรอ้มวธิกีำรลดและปิดควำมเสีย่ง 

▪ น ำเสนอผลกำรตรวจสอบแก่ผูบ้รหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

▪ ตรวจสอบระบบทำงบญัชแีละกำรควบคุมต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเงนิ 

▪ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมเน่ำเชือ่ถอืของรำยงำนทำงกำรเงนิ 

▪ ตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมนโยบำย และกฎหมำยต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกจิ 

▪ ตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่มกีำรสอบทำนและตรวจเชคสนิทรพัยต์่ำงๆ ของบรษิทัอย่ำงถูกตอ้ง 

▪ จดัเตรยีมรำยงำนรำยกำรระหวำ่งกนั (Related Party Transaction) ใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรบรษิทั 

▪ จดัอบรมและใหค้ ำแนะน ำแก่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยในบรษิทัเพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและตระหนกัถงึรำยกำร

เกีย่วโยง 

▪ จดัเตรยีมรำยงำนและเอกสำรเกีย่วขอ้งตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

และ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรอ้งขอ 

▪ คอยรำยงำนสถำนกำรณ์ตรวจสอบภำยในใหแ้ก่ผูบ้รหิำรของบรษิทั 

นอกจำกนี้ BC ได้จดัจ้างบรษิทั ยูนิค แอดไวเซอร์ จ ากดั (Unique) เพื่อท าหน้าที่สอบทานและประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏบิตังิานต่างๆ จนถงึสิน้ ปี 2562 ทัง้นี้ ปัจจุบนั Unique เป็นผู้
ตรวจสอบภายในทีท่าง BC ไดว้่าจา้งในการตรวจสอบภายในของปี 2560 - 2561 รวมถงึการตดิตามผลการปรบัปรุง
และแกไ้ขประเดน็ต่างๆ ทีต่รวจพบเจอทัง้หมด นอกจากนี้ BC จะด าเนินการจดัจา้งพนกังานตรวจสอบภายในเพิม่อกี 1 
ต าแหน่ง รวมทัง้หมด 3 ต าแหน่งในปี 2562 ต่อไป 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                               เอกสำรแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ราคาประเมิน 
(บาท) 

ผูป้ระเมินหลกั วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

1. ทีด่นิและอำคำรเซอรว์สิอพำรท์เมนทซ์ทิำดนีส ์สุขมุวทิ 8 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 8 ต ำบลคลองเตย อ ำเภอคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BB 

513,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน  

11 พฤษภำคม 
2561 

2. เซอรว์สิอพำรท์เมนทซ์ทิำดนีส ์สุขมุวทิ 11 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 11 ต ำบลคลองเตยเหนือ อ ำเภอวฒันำ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BR 

603,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

11 พฤษภำคม 
2561 

3. เซอรว์สิอพำรท์เมนทซ์ทิำดนีส ์สุขมุวทิ 16 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 16 ต ำบลคลองเตย อ ำเภอคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BL 

335,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

15 พฤษภำคม 
2561 

4. เซอรว์สิอพำรท์เมนทซ์ทิำดนีส ์สุขมุวทิ 23 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 23 ต ำบลคลองเตยเหนือ อ ำเภอวฒันำ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BA 

614,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

11 พฤษภำคม 
2561 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                               เอกสำรแนบ 4 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ราคาประเมิน 
(บาท) 

ผูป้ระเมินหลกั วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

5. เซอรว์สิอพำรท์เมนทโ์อ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 24 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลคลองตนั อ ำเภอ

คลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BSA 

741,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

15 พฤษภำคม 
2561 

6. ทีด่นิเปล่ำสุขมุวทิ 16 โฉนดเลขที ่4000 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยสุขมุวทิ 16 ต ำบลคลองเตย อ ำเภอคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BBS16-2 

80,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

26 มนีำคม 2561 

7. ศูนยก์ำรคำ้และส ำนกังำนใหเ้ช่ำซมัเมอรฮ์บั 2 (ชือ่โครงกำรอำจมกีำร
เปลีย่นแปลง) 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  อยูร่ะหวำ่งถนนสุขมุวทิและซอยสุขมุวทิ 69 ต ำบลพระ

โขนงเหนือ อ ำเภอวฒันำ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ บรษิทั บ.ีไอ.ซ.ี พระโขนง จ ำกดั 
ผูถ้อืสทิธกิำรเชำ่: BPKN3 

322,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 
และวธิหีำก ำไรจำกคำ่เชำ่ 

(Profit Rent Method) 

15 พฤษภำคม 
2561 

8. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ถนนผงัเมอืง สำย ก ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอป่ำตอง 

จงัหวดัภูเกต็ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BPTS3 

720,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

23 พฤษภำคม 
2561 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                               เอกสำรแนบ 4 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ราคาประเมิน 
(บาท) 

ผูป้ระเมินหลกั วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

9. วลิล่ำ 1 หลงั หำดป่ำตอง โฉนดเลขที ่11976 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยพระบำรม ี4 ถนนกมลำ-ป่ำตอง ต ำบลป่ำตอง 

อ ำเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BPK2 

38,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

23 พฤษภำคม 
2561 

10. วลิล่ำ 1 หลงั หำดป่ำตอง โฉนดเลขที ่11977 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอยพระบำรม ี4 ถนนกมลำ-ป่ำตอง ต ำบลป่ำตอง 

อ ำเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BPK3 

35,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

23 พฤษภำคม 
2561 

11. ทีด่นิเชยีงใหม่ โฉนดเลขที ่12320 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BCMN1 

122,757,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

30 เมษำยน 2561 

12. ทีด่นิเชยีงใหม่ โฉนดเลขที ่129457, 129458, 130759, 130760 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BCMN2 (เฉพำะโฉนดเลขที ่129457 เป็นกรรมสทิธิ ์

รว่มระหวำ่ง BCMN2 และ BCMN3) 

104,488,000ข) 
 

นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

30 เมษำยน2561 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                               เอกสำรแนบ 4 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ราคาประเมิน 
(บาท) 

ผูป้ระเมินหลกั วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

13. ทีด่นิเชยีงใหม่ โฉนดเลขที ่129457 และ 130761 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BCMN3 (เฉพำะโฉนดเลขที ่129457 เป็นกรรมสทิธิ ์

รว่มระหวำ่ง BCMN2 และ BCMN3) 

145,169,500ค) นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

30 เมษำยน 2561 

14. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยำ (เดมิชือ่พทัยำ เบย ์รสีอรท์) 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ:  ซอย 15 ถนนพทัยำสำยสอง ต ำบลหนองปรอื อ ำเภอ

บำงละมุง จงัหวดัชลบุร ี
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BMT 

142,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิรีำยได ้(Income 
Method) และใชว้ธิตีน้ทุน 
(Cost Method) ในกำร

สอบทำน 

22 พฤษภำคม 
2561 

15. ทีด่นิสุขมุวทิ 36 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยสุขมุวทิ 36 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลคลองตนั อ ำเภอ
คลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BBS36 

497,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล 
 

วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

8 มถิุนำยน 2561 

16. ทีด่นิกมลำ 1 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนสุรนิทร-์ป่ำตอง ต ำบลกมลำ อ ำเภอกะทู ้จงัหวดั
ภเูกต็ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BKML1 

62,000,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

11 ตุลำคม 2561 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                               เอกสำรแนบ 4 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ราคาประเมิน 
(บาท) 

ผูป้ระเมินหลกั วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

17. ทีด่นิกมลำ 2 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนสุรนิทร-์ป่ำตอง ต ำบลกมลำ อ ำเภอกะทู ้จงัหวดั
ภเูกต็ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ:์ BKML2 

77,500,000 นำยสรุศกัดิ ์ลมิปอำรยะกุล วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด 
(Comparative Method) 

11 ตุลำคม 2561 

หมำยเหตุ 

ก) บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดัเป็นผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิในรำยงำนทุกฉบบัขำ้งตน้โดยจดัท ำเพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

ข) เป็นรำคำประเมนิเฉพำะส่วนของโฉนดเลขที ่129457 ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง BCMN2 

ค) เป็นรำคำประเมนิเฉพำะส่วนของโฉนดเลขที ่129457 ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง BCMN3 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนขาดของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 40 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงการปรับปรุงรายการการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 40 ทั้งน้ี ขา้พเจ้ามิได้แสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี  
 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4098 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2558 2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 220,354,950    158,232,112    68,099,990      1,512,453 7,967,659 34,549,151

ลูกหน้ีการคา้ 5, 7 14,781,880      4,489,781        10,366,831      12,368,512      -                 -                   

ลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 14,615,045      22,180,387      19,220,287      1,541,921 7,957,046 8,255,718

สินคา้คงเหลือ 7,210,505        627,690           675,706           -                   -                 -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 13,516,430      10,838,350      16,242,643      4,250,298 892,766 429,858
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 270,478,810    196,368,320    114,605,457    19,673,184 16,817,471 43,234,727

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 18 3,126,955        11,200,375      32,472,125      3,017,937        -                 -                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 18,886,518      16,995,745      14,421,460      -                   -                 -                   

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                   -                   -                   151,169,035 65,560,055 43,874,990

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 40,953,000      41,820,000      41,820,000      381,278,981 319,109,517 130,127,008

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,186,743        19,017,177      16,680,298      74,917,094 76,509,426 54,360,273

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,136,209,339  911,017,964    920,952,992    7,710,515 3,004,678 -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,230,755        2,578,157        5,033,181        1,873,317 2,089,443 -                   

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้:อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงท 14 215,238,167    187,145,149    194,539,180    -                   -                 -                   

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้:สิทธิการเช่า 14 70,757,367      41,996,871      43,612,146      -                   -                 -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 3,740,102        123,624           5,592,285        2,990,150 123,624 978,597

เงินมดัจาํท่ีดิน 38 30,000,000      -                   -                   30,000,000 -                 -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,011,340        14,818,864      2,832,675        926,700 481,000 -                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,528,340,286  1,246,713,926  1,277,956,342  653,883,729 466,877,743 229,340,868
รวมสินทรัพย์ 1,798,819,096  1,443,082,246  1,392,561,799  673,556,913 483,695,214 272,575,595

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2558 2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

    จากธนาคาร 18 13,356,187 24,290,647 13,472,972 -                   15,748,535 -                   

เจา้หน้ีการคา้ 19 39,699,341 38,452,110 23,093,197 -                   -                 -                   

เจา้หน้ีอ่ืน 5, 20 61,418,414 69,522,721 104,705,307 14,087,703 25,005,067 2,788,445

เงินปันผลคา้งจ่าย 12 -                   39,211,071 -                   -                   -                 -                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 57,334,500 46,511,500 44,346,668 -                   -                 -                   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 817,530 356,562 646,974 419,942           -                 -                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 76,078 7,298,472 12,579,813 -                   2,201,300 -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 11,042,294 11,571,013 17,463,489 3,096,653 3,376,415 330
รวมหนี้สินหมุนเวียน 183,744,344 237,214,096 216,308,420 17,604,298 46,331,317 2,788,775

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 18 1,069,122,606 694,237,434 724,250,504 -                   -                 -                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 599,080,878 475,852,607 721,763,807 304,474,385 55,400,207 147,018,581     

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 83,618,701 64,802,590 137,525,326 9,508,443 949,566 62,079,127       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 3,158,391 247,950 604,512 1,908,800        -                 -                   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 16,174,490 5,614,027 2,084,595 12,325,760 1,337,819 -                   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 5,990,787 3,961,414 447,419           -                   -                 -                   
ภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 10 61,064,734 58,346,174 55,148,874 -                   -                 -                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 48,857,079 35,354,037 34,513,267 4,194,566 -                 -                   
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,887,067,666 1,338,416,233 1,676,338,304 332,411,954 57,687,592 209,097,708

รวมหนี้สิน 2,070,812,010 1,575,630,329 1,892,646,724 350,016,252 104,018,909 211,886,483

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หมายเหตุ 2559 2558 2558 2559 2558 2558

(ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24
   ทุนจดทะเบียน 507,000,000 340,000,000 38,249,500 507,000,000 340,000,000 38,249,500

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 340,000,000 340,000,000 38,249,500 340,000,000 340,000,000 38,249,500

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายบริษทัย่อย 11 57,822,155 -                   -                   -                   -                 -                   

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (226,507,712) (119,015,026) (203,349,970) (8,940,334) 39,676,305 22,439,612

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 (144,951,156)   (144,671,012)   (89,139,722)     -                   -                 -                   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (8,622,335) (1,676,991) (11,171) (7,519,005)       -                 -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17,740,952 74,636,971 (254,251,363) 323,540,661 379,676,305 60,689,112

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 (289,733,866) (207,185,054) (245,833,562) -                   -                 -                   
รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (271,992,914) (132,548,083) (500,084,925) 323,540,661 379,676,305 60,689,112

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,798,819,096 1,443,082,246 1,392,561,799 673,556,913 483,695,214 272,575,595

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การดาํเนินงานต่อเน่ือง

รายได้ 5

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 197,884,241    228,632,926    -                 -                  
รายไดจ้ากการบริหาร 36,833,964      11,363,600      93,915,046     28,010,900      
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาบริหาร -                  715,180          -                 31,472,291      
ดอกเบ้ียรับ 3,447,543        3,343,859        16,838,048     15,826,519      
กาํไรจากการไดรั้บยกเวน้ดอกเบ้ียจ่าย 5 -                  11,589,124      -                 -                  
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                  233,901,309    926,872          -                  
ค่าธรรมเนียมดาํเนินการ 16,099,478      -                  16,099,478     -                  
รายไดอ่ื้น 26 10,680,537      17,382,333      2,211,543       10,601            
รวมรายได้ 264,945,763    506,928,331    129,990,987   75,320,311      

ค่าใช้จ่าย 5

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 102,271,039    103,760,658    -                 -                  
ตน้ทุนจากการให้บริการ 14,297,566      3,731,234        117,145,054   28,206,158      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 47,570,217      36,637,922      1,288,851       311,212          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27 18,392,412      18,144,778      2,373,798       649,211          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28 196,182,805    101,124,892    45,206,764     14,382,063      
ตน้ทุนทางการเงิน 31 74,291,854      81,725,500      13,579,934     9,927,640        
รวมค่าใช้จ่าย 453,005,893    345,124,984    179,594,401   53,476,284      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนของเงนิลงทุน
    ในการร่วมค้า และภาษเีงนิได้ (188,060,130)  161,803,347    (49,603,414)    21,844,027      
ส่วนแบ่งผลขาดทุน

   ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (1,784,651)      (1,255,548)      -                 -                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (189,844,781)  160,547,799    (49,603,414)    21,844,027      
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 32 (812,547)         (18,787,198)    986,775          (4,607,334)      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (190,657,328)  141,760,601    (48,616,639)    17,236,693      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 (7,519,005)      -                  (7,519,005)      -                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัในบริษทัยอ่ย 22 445,631          (1,638,512)      -                 -                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการร่วมคา้ทางออ้ม 22 275,959          (79,510)           -                 -                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (6,797,415)      (1,718,022)      (7,519,005)      -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (197,454,743)  140,042,579    (56,135,644)    17,236,693      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทั    (107,492,686)     114,690,331     (48,616,639)       17,236,693 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12      (82,884,498)       45,687,578 -                 -                  
    ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ

       ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั          (280,144)      (18,617,308) -                 -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี    (190,657,328)     141,760,601     (48,616,639)       17,236,693 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (6,945,344)      (1,665,820)            (7,519,005) -                  
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 147,929          (52,202)           -                 -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี        (6,797,415)        (1,718,022)       (7,519,005) -                  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทั    (114,438,030)     113,024,511     (56,135,644)       17,236,693 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม      (82,736,569)       45,635,376 -                 -                  
    ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ
       ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั          (280,144)      (18,617,308) -                 -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    (197,454,743)     140,042,579     (56,135,644)       17,236,693 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 34

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.32)               0.91                (0.14)              0.14                

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ขาดทุนจาก กาํไร (ขาดทุน) จากการ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
การประมาณ ประมาณการตาม ผลต่าง ของผูถ้ือหุ้นใน รวม

กาํไร การตามหลกั หลกัคณิตศาสตร์ รวม จากการปรับ บริษทัยอ่ยก่อน ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น (ขาดทุน) สะสม คณิตศาสตร์ ประกนัภยั องคป์ระกอบอื่น โครงสร้างธุรกิจ การรวมธุรกิจ รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ที่ยงัไม่ได้ ประกนัภยั ในการร่วมคา้ ของ ภายใน ภายใตก้ารควบคุม ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ จดัสรร ในบริษทัยอ่ย ทางออ้ม ส่วนของผูถ้ือหุ้น กลุ่มบริษทั เดียวกนั ควบคุมเดียวกนั ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 38,249,500    (203,349,970) (163,112)        151,941                   (11,171)           -                   (89,139,722)         (89,139,722)       (254,251,363)  (245,833,562) (500,084,925)  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

เพิ่มหุ้นสามญั 24 301,750,500  -                  -                 -                           -                  -                   -                      -                     301,750,500   -                 301,750,500   

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 301,750,500  -                  -                 -                           -                  -                   -                      -                     301,750,500   -                 301,750,500   

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 4.3 -                 -                  -                 -                           -                  (66,734,203)      -                      (66,734,203)       (66,734,203)    42,234,203    (24,500,000)    

   เงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      ของบริษทัยอ่ย 12 -                 -                  -                 -                           -                  -                   -                      -                     -                  (39,211,071)   (39,211,071)    

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -                  -                 -                           -                  (66,734,203)      -                      (66,734,203)       (66,734,203)    3,023,132      (63,711,071)    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน -                 114,690,331 -                 -                           -                  -                   (18,617,308)         (18,617,308)       96,073,023     45,687,578    141,760,601   

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                  (1,586,310)     (79,510)                    (1,665,820)       -                   -                      -                     (1,665,820)      (52,202)          (1,718,022)      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 114,690,331 (1,586,310)     (79,510)                    (1,665,820)       -                   (18,617,308)         (18,617,308)       94,407,203     45,635,376    140,042,579   

งบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจาก กาํไร (ขาดทุน) จากการ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
กาํไร การประมาณ ประมาณการตาม ผลต่าง ของผูถ้ือหุ้นใน รวม

(ขาดทุน) การตามหลกั หลกัคณิตศาสตร์ รวม จากการปรับ บริษทัยอ่ยก่อน ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น  สะสม คณิตศาสตร์ ประกนัภยั องคป์ระกอบอื่น โครงสร้างธุรกิจ การรวมธุรกิจ รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ที่ยงัไม่ได้ ประกนัภยั ในการร่วมคา้ ของ ภายใน ภายใตก้ารควบคุม ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ จดัสรร ในบริษทัยอ่ย ทางออ้ม ส่วนของผูถ้ือหุ้น กลุ่มบริษทั เดียวกนั ควบคุมเดียวกนั ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

การกลบัรายการการไดม้าในบริษทัเสมือนบริษทัยอ่ย

   ก่อนการรวมธุรกิจ -                 -                  -                 -                           -                  3,515,400         (3,515,400)           -                     -                  (10,010,000)   (10,010,000)    

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4.2 -                 -                  -                 -                           -                  (350,000)           -                      (350,000)            (350,000)         -                 (350,000)         

ตน้ทุนจ่ายการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                 -                  -                 -                           -                  (185,166)           -                      (185,166)            (185,166)         -                 (185,166)         

การไดม้าซึ่งมูลค่าสุทธิทางบญัชีจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                 -                  -                 -                           -                  (111,272,430)    111,272,430        -                     -                  -                 -                 

รวม 1.2, 4.1 -                 -                  -                 -                           -                  (111,457,596)    111,272,430        (185,166)            (185,166)         -                 (185,166)         

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

   การขายบริษทัยอ่ย 11 -                 (30,355,387) -                 -                           -                  30,355,387       -                      30,355,387        -                  -                 -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 340,000,000  (119,015,026)  (1,749,422)     72,431                     (1,676,991)       (144,671,012)    -                      (144,671,012)     74,636,971     (207,185,054) (132,548,083)  

งบการเงินรวม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

กาํไรจากการ

ขาดทุนจาก ประมาณการตาม

ส่วนเกิน การประมาณ หลกัคณิตศาสตร์ รวม

ทุนเรือนหุน้ มูลค่าหุน้จากการ การตามหลกั ประกนัภยั องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ขายหุน้ใน ขาดทุน คณิตศาสตร์ ในการร่วมคา้ ของ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ บริษทัยอ่ย  สะสม ประกนัภยั ทางออ้ม ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - ตามที่รายงานในปีก่อน 340,000,000     -                     (185,749,229) (1,749,422)          72,431                      (1,676,991)           74,986,971        (207,185,054)    (132,198,083)    

ผลกระทบจากการปรับปรุงปีก่อน 40 -                    -                     66,734,203 -                      -                            -                       (350,000)            -                    (350,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่ 340,000,000     -                     (119,015,026) (1,749,422)          72,431                      (1,676,991)           74,636,971        (207,185,054)    (132,548,083)    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 11 -                    57,822,155 -                   -                      -                            -                       57,822,155        187,757            58,009,912       
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    57,822,155 -                   -                      -                            -                       57,822,155        187,757            58,009,912       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน 4.4 -                    -                     (107,492,686) -                      -                            -                       (107,772,830)     (82,884,498)      (190,657,328)    

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                     -                   (7,086,083)          140,739                    (6,945,344)           (6,945,344)         147,929            (6,797,415)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                     (107,492,686) (7,086,083)          140,739                    (6,945,344)           (114,718,174)     (82,736,569)      (197,454,743)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 340,000,000     57,822,155        (226,507,712)   (8,835,505)          213,170                    (8,622,335)           17,740,952        (289,733,866)    (271,992,914)    

(77,586,809)            

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

รวม

ผลต่างจากการ

รวมธุรกิจ

ภายใตก้าร

(67,084,203)            

(280,144)                 

(144,951,156)          

-                          
-                          

(280,144)                 

-                          

ควบคุมเดียวกนั

(บาท)

(144,671,012)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ กาํไรสะสมที่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 38,249,500         22,439,612             60,689,112         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

     เพิ่มหุน้สามญั 24 301,750,500       -                          301,750,500       
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 301,750,500       -                          301,750,500       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      17,236,693             17,236,693         
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                          -                      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      17,236,693             17,236,693         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 340,000,000       39,676,305             379,676,305       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ ประมาณการตามหลกั

ที่ออกและ กาํไร (ขาดทุน) สะสมที่ คณิตศาสตร์ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ประกนัภยั ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 340,000,000       39,676,305             -                           379,676,305       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      (48,616,639)            -                           (48,616,639)        
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                          (7,519,005)               (7,519,005)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      (48,616,639)            (7,519,005)               (56,135,644)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 340,000,000       (8,940,334)              (7,519,005)               323,540,661       

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (190,657,328)    141,760,601     (48,616,639)      17,236,693       
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 47,570,217       36,637,922       1,288,851         311,212            
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน -                    1,897,877         -                    1,337,819         
ดอกเบ้ียรับ (3,447,543)        (3,343,859)        (16,838,048)      (15,826,519)      
ตน้ทุนทางการเงิน 74,291,854       81,725,500       13,579,934       9,927,640         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 62,234              -                    -                    -                    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    2,624,990         -                    
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (926,872)           -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,784,651         1,255,548         -                    -                    
รายไดอ่ื้น (5,583,095)        -                    -                    -                    
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 812,547            18,787,198       (986,775)           4,607,334         

(75,166,463)      278,720,787     (49,874,559)      17,594,179       
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน (2,726,757)        2,099,929         (5,953,387)        298,672            
สินคา้คงเหลือ (6,582,815)        20,516              -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 843,093            6,495,768         (236,889)           (462,908)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,807,523       (12,310,862)      (445,700)           (481,000)           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,857,076)        (4,947,958)        (10,917,364)      22,216,622       
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,607,337         -                    1,589,185         -                    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (528,719)           4,968,143         (279,762)           3,376,085         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,503,043       890,216            4,194,566         -                    
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (65,100,834)      275,936,539     (61,923,910)      42,541,650       

จ่ายภาษีเงินได้ (11,181,479)      (28,353,874)      (5,321,943)        (1,551,061)        
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (76,282,313)      247,582,665     (67,245,853)      40,990,589       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 19,597,071       294,937            18,430,380       1,290,126         
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8,073,420         21,271,750       (3,017,937)        -                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (255,360,745)    (272,538,326)    (3,416,062)        (3,244,203)        
เงินสดรับจาการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 221,132            258,445,082     -                    -                    
เงินมดัจาํท่ีดิน (30,000,000)      -                    (30,000,000)      -                    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,336,955)        (2,364,124)        -                    (2,161,130)        
ลงทุนค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้:อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า (69,658,870)      (3,252,990)        -                    -                    
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (109,924,471)    (71,020,864)      
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 867,000            -                    47,755,007       44,069,854       
เงินสดจ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจาก

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                    -                    -                    (162,031,499)    
เงินสดจ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในดอกเบ้ียคา้งรับจาก

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (7,612,760)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 63,511,021       -                    1,395,999         -                    
เงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยท่ีขายไป -                    (8,325,233)        -                    -                    
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย -                    -                    (88,703,097)      (185,065)           
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (264,086,926)    (6,468,904)        (167,480,181)    (200,895,541)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (55,317,959)      (154,419,291)    (5,009,631)        (71,057,201)      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร (10,934,460)      10,817,675       (15,748,535)      15,748,535       
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (39,211,071)      -                    -                    -                    
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (980,874)           (675,919)           (45,184)             -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากธนาคาร 417,809,255     233,049,755     -                    -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากธนาคาร (32,101,083)      (260,897,993)    -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,319,191     61,999,628       276,985,123     -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (59,090,922)      (145,879,329)    (27,910,945)      (91,618,374)      
จ่ายเงินใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิ

   ในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    (162,031,499)    -                    -                    

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                    301,750,500     -                    301,750,500     
เงินรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    3,000,000         
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    (24,500,000)      -                    (24,500,000)      
เงินสดจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ -                    (185,166)           -                    -                    
การเปล่ียนแปลงในผูถื้อหุน้ในบริษทัเสมือนบริษทัยอ่ย

   ก่อนการรวมธุรกิจ -                    (10,010,000)      -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 402,492,077     (150,981,639)    228,270,828     133,323,460     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 62,122,838       90,132,122       (6,455,206)        (26,581,492)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 158,232,112     68,099,990       7,967,659 34,549,151
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 220,354,950 158,232,112 1,512,453 7,967,659

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การปรับโครงสร้างธุรกิจและการไดม้าในบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน/สิทธิการเช่า 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีอ่ืน 
21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
23 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 ส่วนงานด าเนินงาน 
26 รายไดอ่ื้น 
27 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
28 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
29 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
31 ตน้ทุนทางการเงิน 
32 ภาษีเงินได ้
33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
34 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
35 เคร่ืองมือทางการเงิน 
36 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
37 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
40 รายการปรับปรุงปีก่อน 
41 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1  ข้อมูลบริษัท 
 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 170/67 ชั้น 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   
เขตตลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากัดในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2550 และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนใน
ประเทศไทย (ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐ
มอริเชียส (ถือหุน้อยูร้่อยละ 24) 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และให้บริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รายละเอียดของ
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (หลงัจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2559  2558 
   (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรม 
    และอพาร์ทเมน้ท ์

ไทย 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00  100.00 
      
      
      
      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2559  2558 
   (ร้อยละ) 

- โครงกำรโรงแรมไฮแอท และวิลล่ำ วนั และวลิล่ำ ทู 
 

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd. 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 26.42  26.42 
      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  ภูเกต็ แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 
Square Root Phuket  
   Investment Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00  100.00 

      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค ภูเกต็ แลนด์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์  
   ทรี จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์ 
   ทู จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 33.15  33.15 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์  
   วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. 
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 95.00  95.00 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 48.45  48.45 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 31.49  31.49 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
HPP Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
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- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท 
 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั 
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์

   (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง) 
ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั 
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 
      
- โครงกำรบูทิค ป่ำตอง สำย3 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค พเีอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)  
ไทย 35.10  35.10 

      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 54.00  54.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค พเีอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเอส3 จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10  35.10 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10  35.10 

 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บทูิค พเีคเอ็น จ ากดั 
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย 26.03  - 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน ไทย 26.03  - 
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บริษทัย่อยทางตรง 
Boutique International  
   Holdings Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 68.00  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd. 
Mid Tier Holdings  Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00  51.00 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd. 
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88  - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03  - 
BT PKN Holdings  Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 44.88  - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03  - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03  - 
      
- โครงกำรพระโขนง ทรี      
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28  - 
      
บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 66.00  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28  - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28  - 
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- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั 
 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน โฮลดิ้งส์ ทรี จ ากดั 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั    
     จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
 

ไทย 100.00  - 

      
บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ ทรีจ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  - 

      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลดิ้งส์ ทรี จ ากดั 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  - 

      
- โครงกำรเรนฮิลล์      
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั และ Kalarain Ltd. 
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย 64.90  64.90 
      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  65.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั    
บริษทั บูทิค รีเทล พีเคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 
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บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.      
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00  65.00 
      

- โครงกำร Citadines      
      

การร่วมค้าถอืหุ้นโดยบริษทั บูทคิ กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 
ไทย 26.01  26.01 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 

ไทย 26.01  26.01 

บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 

ไทย 26.01  26.01 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

ไทย 26.01  26.01 

      

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 

 

1.2  กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเกิดข้ึนในระหว่างปี 2558 โดยบริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ           
การร่วมคา้จากผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกซ้ือ และมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้ 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.1 การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทแล้วเสร็จเม่ือ 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 บริษทัภายใตก้ารปรับโครงสร้างทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของกลุ่มผูถื้อหุ้น ทั้ง
ก่อนและหลงัวนัท่ีซ้ือ จึงพิจารณาวา่เป็นการปรับโครงสร้างภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวจะสะทอ้นเน้ือหา
ทางเศรษฐกิจของบริษทัในกลุ่มซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตลอดระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งเสมือนวา่บริษทัในกลุ่ม
ได้ด าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนั เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั แมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทั
ภายในกลุ่มจะเกิดข้ึนในภายหลงั ผลต่างระหวา่งการจ่ายเงินและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั
ย่อย ณ วนัท่ีซ้ือ ไดแ้สดงผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั และรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นใน    
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 39 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์พนกังาน 

ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
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(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) การจดัประเภทการร่วมการงาน 
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 11 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto 

control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 16  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ ขอ้ 10 และ 11 การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้และ
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณ 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมูลค่าของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ - ขอ้สมมติหลกัในการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 37 การับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน - ขอ้สมมติส าคญัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากร 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

28 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย ์    
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม     
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมเพื่อใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูล แสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 35 
เคร่ืองมือทางการเงิน  
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั    
 

 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการ
โอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในปี 2552 
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ละวนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
ควบคุม 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย       
การควบคุมร่วม  
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

32 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกับกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี          
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน           
งบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(จ) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือคือวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืน
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั   
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ฉ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุนหัก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมด 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย           
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื   
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก         
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

 2559 2558 
 (ปี) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 และ 30 และ 40 20 และ 30 และ 40 
ยานพาหนะ 5 5 
อุปกรณ์ 3 และ 5 3 และ 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ด าเนินงาน 5 - 12 5 - 12 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม ไดแ้ก่ ลินิน เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการโรงแรม ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานโดยปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของเคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านไดต้ามประสงคแ์ละรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคาร 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 30 ปี 
เคร่ืองมือ 12 ปี 
 

(ญ) สิทธิการเช่า  
 
สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ต้นทุนของสิทธิการเช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ต้นทุนการกู้ยืมและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพื่อใชใ้นสิทธิการเช่ารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่าซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 
 
สิทธิการเช่า 30 - 38 ปี 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน         
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนั
ดงักล่าว  
 

(ฒ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 
รายได้จากกิจการโรงแรม 
 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 
รายได้ค่าบริหาร  
 
รายไดค่้าบริหารบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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การให้บริการ 
 
รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนั บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์ อนัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ถ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับหุน้สามญั  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปี  
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การร่วมคา้ 
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4 กำรปรับโครงสร้ำงธุรกจิและกำรได้มำในบริษัทย่อยภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 

(ก) การปรับโครงสร้างธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

 
ตามท่ีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 การปรับโครงสร้างบริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้งก่อนและหลงั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมร่วมกนัของกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั 
ซ่ึงต่อมาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เพื่อถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

 
(ข) การได้มาในบริษัทย่อยภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

 

1)  เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2558 บริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีดงัน้ี 

 
    ซ้ือมำจำก 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศท่ีจัดตั้ง สัดส่วนกำรซ้ือ ช่ือกจิกำร ควำมสัมพนัธ์ 

   (ร้อยละ)   
โครงกำร: Community Mall ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ 
บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 บริษทั ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั มีผูถื้อหุน้และคณะกรรมการร่วมกนั 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 Evertown Holding Ltd. มีผูถื้อหุน้และคณะกรรมการร่วมกนั 
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษทั บูทิค  รีเทล พีเคเอน็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 - - 
บริษทั บูทิค  เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 - - 
บริษทั บูทิค  มิด เทียร์ จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน - เรนฮิลล ์สุขมุวิท 47 ไทย 64.90   
       - - 
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    ซ้ือมำจำก 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศท่ีจัดตั้ง สัดส่วนกำรซ้ือ ช่ือกจิกำร ควำมสัมพนัธ์ 

   (ร้อยละ)   
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดย Kalarain Ltd.    
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00 - - 
 
โครงกำร: โรงแรมในป่ำตอง สำย3 จังหวดัภูเกต็ 
บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 - - 
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค พเีอส3 โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษทั บูทิค พีเอส3 จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 35.10 - - 
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 35.10 - - 
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) ไทย 35.10 - - 
 
โครงกำร: โรงแรมในพืน้ที่พทัยำ 
บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั มีผูถื้อหุน้และคณะกรรมการร่วมกนั 
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค อโีค โฮลดิง้ส์ ทู จ ำกดั 
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 - - 
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์(อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง) ไทย 51.00 - - 
บริษทั พรีเมียร์ อินน์ พทัยา จ ากดั 
(เดิมช่ือ : บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 3 จ ากดั) 

กิจการโรงแรม - โอโซ่ พทัยา (ขายในปี 
2558) 

 
ไทย 

 
51.00 

 
- 

 
- 
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    ซ้ือมำจำก 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศท่ีจัดตั้ง สัดส่วนกำรซ้ือ ช่ือกจิกำร ควำมสัมพนัธ์ 

   (ร้อยละ)   
โครงกำร: Hyatt Place, โรงแรมในภูเกต็ 
บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 บริษทั ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั มีผูถื้อหุน้และคณะกรรมการร่วมกนั   
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 Square Root 49 Investments Ltd. มีผูถื้อหุน้และคณะกรรมการร่วมกนั  
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเกต็ แลนด์ จ ำกดั 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 - - 
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. 
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 95.00 - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 48.45 - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 31.49 - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 - - 
บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค ภูเกต็ จ ำกดั และ BT Phuket Ltd. 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42 - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) ไทย 26.42 - - 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัยอ่ยขา้งตน้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

 กลุ่มของบริษัทย่อย 
 

Cummunity mall
ในกรุงเทพ 

โรงแรมป่าตอง 
 สาย3 จงัหวดัภูเกต็ 

โรงแรมใน 
พทัยา 

โรงแรมไฮแอท
เพลส จงัหวดั

ภูเกต็  
 กลุ่มของบริษทั 

บูทิค รีเทล 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
และ Kalarain 

Ltd. 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเอส3 โฮล

ด้ิงส์ จ ากดั 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค อีโค โฮล
ด้ิงส์ ทู จ ากดั 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค ภูเกต็ แลนด ์
จ ากดั และ Square 

Root Phuket 
Investment Ltd. รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,670 27,731 14,104 23,820 69,325 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,458 78,849 354,798 358,734 795,839 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 231,635 - - - 231,635 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,865 1,295 5,167 16,706 43,033 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 381 30 4,814 3,494 8,719 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (149,000) - (317,956) (180,054) (647,010) 
เงินกูย้มืระยะยาว และดอกเบ้ียคา้งจ่าย      

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (133,009) (103,253) (142,080) (216,756) (595,098) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (34,633) (6,502) (12,875) (20,690) (74,700) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (26,370) - (7,927) (6,842) (41,139) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (84,003) (1,850) (101,955) (21,588) (209,396) 
หกั: ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 29,401 1,191 49,958 17,574 98,124 

สินทรัพยสุ์ทธิ - ส่วนท่ีเป็นของ      
ผูถื้อหุน้ของบริษทั (54,602) (659) (51,997) (4,014) (111,272) 

หกั: เงินสดจ่ายส าหรับ      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (9) (5) (158) (13) (185) 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำรรวม      
ธุรกจิและมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ      
ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย (54,611) (664) (52,155) (4,027) (111,457) 
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2) ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัได้ท าสัญญากับบริษทั บูทิค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ  ากดั (“BAM”) ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อซ้ือธุรกิจการบริหารสินทรัพยท่ี์ด าเนินการโดย BAM ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้น
การด าเนินงานเป็นเงินจ านวน 4.26 ลา้นบาท และการถ่ายโอนพนกังาน ซ่ึงมีผลกระทบความแตกต่างระหว่าง
ต้นทุนท่ีจ่ายซ้ือและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของส่วนของผูถื้อหุ้นในบริษทัดังกล่าวจ านวน 0.35 ล้านบาท ซ่ึง      
แลว้เสร็จในเดือนกนัยายน 2558  
 

3) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มร้อยละ 49 ในบริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 
(“BSA”) จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั ส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วน
การลงทุนในบริษทัน้ีเท่ากบัร้อยละ 100 
 

   (พันบาท) 
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุน   (24,500) 
หัก มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ BSA ณ วนัท่ีซ้ือ   (42,234) 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำรรวมธุรกจิและมูลค่ำตำมบัญชี 
   สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 

   
(66,734) 

 

4) ในระหว่างปี 2559 ส าหรับโครงการเชียงใหม่ และพระโขนง กลุ่มบริษทัมีส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต ้ 
การควบคุมเดียวกนัจ านวน 280,144 บาท เกิดจากผลต่างระหวา่งราคาท่ีบริษทัจ่ายช าระให้แก่บุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 270,327 บาท กบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัท่ีลงทุนจ านวน (9,817) บาท 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท        
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย และการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11 และ 10 ส าหรับความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

นายปรับชะรัน ซิงห์ ทกัราล ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารส าคญั 
นายมนัโมฮนั ซิงห์ ทกัราล  ประเทศไทย กรรมการ และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั 
นางรัศมี ทกัราล ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ และบุคคลในครอบครัว 
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/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางโซฟี มารี วนิ ประเทศไทย กรรมการ 
บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการ 

   ร่วมกนั 
Element Capital Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการ 

   ร่วมกนั 
Zenith Holding Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
Elevhold Pte. Ltd. สิงคโ์ปร์ เป็นผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
Square Root 49 Investments Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล ทรี จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล โฟร์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค เอช วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค เอช ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค คินกิ วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค คินกิ ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค คินกิ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค ลีฟวิ่ง จ  ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค ลีฟวิ่ง วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค เอม็ทีเอช จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค พระโขนง จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค พีเมียร์ อิน ซอย 11 จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั  

(นายปรับชะรัน ซิงห์ ทกัราล ลาออกเม่ือ
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2559) 

บริษทั บูทิค พร็อพเพอร์ต้ีส์ เซอร์วิสเซส  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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บริษทั บูทิค พร็อพเพอร์ต้ีส์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค เซอร์วสิเซส จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค สุขมุวิท ทเวนต้ีโฟร์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โนดุ ฟู้ดส์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พีเคพีเอสที จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทกัราล แลนด ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทกัราล เทรดด้ิง จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทริลเล่ียนท ์ฮอสพิทอลลิต้ี จ  ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเอช วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอก็ซ เทคโนโลจี จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
African Elephant Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Boutique Corporation (Mauritius) Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
BT Sukhumvit Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Celtic Norse Investments Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Chateau Investments Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Evertown Holding Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Nylesford Capital Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Perseus Capital Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
Dragon Eye Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ มีกรรมการร่วมกนั 
Boutique S1 Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค นอร์ธ วนั จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค นอร์ธ ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บูทิค นอร์ธ ทรี จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
Retail Ventures Holdings Ltd. ฮ่องกง เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Anahola Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Cumberland Global Ltd. บริติชเวอร์จิน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีเอส ภูเกต็ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
CS Phuket Holdings (Seychelles) Ltd. สาธารณรัฐเซเชลส์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีเอน็เค โฮลด้ิง จ ากดั ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Nova Invest Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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บริษทั นิ-วนั แอนด ์โค จ ากดั ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Zillion Investment Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Hade Holdings Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Ardas Capital Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่
วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ใกลเ้คียงกบัค่าบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั  
รายไดอ่ื้น เรียกเกบ็ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 5 ต่อปีและ MLR -1 ต่อปี 
รายไดค่้าธรรมเนียมการด าเนินการ ร้อยละ 3 ของตน้ทุนโครงการ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุน ตามท่ีระบุในสัญญา/มูลค่าท่ีตราไว ้
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริหารจดัการ ใกลเ้คียงกบัค่าบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั  
ค่าธรรมเนียมการใชซ้อฟทแ์วร์  อตัราคงท่ีต่อเดือนตามท่ีระบุในสญัญา  
รายไดค่้าธรรมเนียมการใชซ้อฟทแ์วร์ อตัราคงท่ีต่อเดือนตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้านายหนา้ ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 5 และ MLR หกั 1 - 1.5 ต่อปี 
รายไดค่้าธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา ตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินชดเชยค่าภาษีจากกรรมการ ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา ตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการกูย้มื ตามสัญญา 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้น        
ดอกเบ้ียจ่าย 156  6,941  156  6,893 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 120  40  120  40 
        
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  57,081  16,647 
รายไดค่้าธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา -  -  -  14,470 
รายไดค่้านายหนา้ -  -  -  10,050 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา -  -  -  6,300 
รายไดอ่ื้น -  -  199  27 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  8,884  61 
ดอกเบ้ียรับ -  -  16,698  15,804 
รายไดค่้าธรรมเนียมการใชซ้อฟทแ์วร์ -  -  -  56 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค่้าบริหารจดัการ  16,932  5,480  16,932  5,480 
รายไดอ่ื้น -  33  -  33 
ดอกเบ้ียรับ 2,873  3,048  -  - 
        
กรรมกำร        
เงินชดเชยภาษีจากกรรมการ -  5,000  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 2,045  72  1,910  - 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 1,473  -  1,473  - 
ค่าธรรมเนียมการกูย้มื 533  -  533  - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 61,138  8,998  61,138  8,998 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 342  -  342  - 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 61,480  8,998  61,480  8,998 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าบริหารจดัการ 13,592  4,744  13,592  4,744 
ก าไรจากการไดรั้บยกเวน้ดอกเบ้ียจ่าย -  11,589  -  - 
รายไดอ่ื้น 3,426  123  1,912  15 
ค่าธรรมเนียมการใชซ้อฟทแ์วร์ -  121  -  8 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 58  359  53  70 
ค่าบริหารจดัการ -  20,705  -  86 
ดอกเบ้ียจ่าย 23,056  27,431  -  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมการด าเนินการ 14,916  -  14,916  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -  -  927  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,041  196  -  - 

 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั           
ผูถื้อหุน้ 11  -  11  - 
บริษทัยอ่ย -  -  3,187  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,895  102  6,895  - 
รวม 6,906  102  10,093  - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้ - 200 - 200 
บริษทัยอ่ย - - 759 2,569 
การร่วมคา้ - 33 - 33 
กรรมการ - 5,000 - 5,000 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,190 - 62 

รวม 3 9,423 759 7,864 

 
เงินให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย MLR-1 - - 381,279 319,110 
การร่วมคา้ MLR-1 53,703 54,570 - - 
   53,703 54,570 381,279 319,110 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจาก 
      เงินลงทุนในการร่วมคา้   

 
(12,750) 

 
(12,750) 

 
- 

 
- 

สุทธิ   40,953 41,820 381,279 319,110 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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ดอกเบี้ยค้างรับ  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 74,917 76,509 
การร่วมคา้ 8,827 24,976 - - 
 8,827 24,976 74,917 76,509 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (6,640) (5,959) - - 

สุทธิ 2,187 19,017 74,917 76,509 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 319,110 130,127 
เพิ่มข้ึน - - 109,924 233,053 
ลดลง - - (47,755) (44,070) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 381,279 319,110 
     

กำรร่วมค้ำ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54,570 54,570 - - 
ลดลง (867) - - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 54,570 - - 
     

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54,570 54,570 319,110 130,127 
เพิ่มข้ึน - - 109,924 233,053 
ลดลง (867) - (47,755) (44,070) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 54,570 381,279 319,110 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

56 

ยอดเจา้หน้ีคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้ 3,614 4,687 - 862 
บริษทัยอ่ย - - - 274 
กรรมการ 203 - 203 - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  54 14,449 - 9,606 

รวม 3,871 19,136 203 10,742 
 

เงินกู้ยมืและดอกเบ้ียค้างจ่ายจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยาว       
ผูถื้อหุ้น MLR-1 - 14,920 - 14,920 
บริษทัยอ่ย MLR-1 - - 227,665 40,480 
กรรมการ MLR-1 76,809 40,481 76,809 - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

5%, MLR-1,  
MLR-1.5 

 
522,272 

 
420,452 

 
- 

 
- 

รวม   599,081 475,853 304,474 55,400 
       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย       
ผูถื้อหุน้   - 889 - 889 
บริษทัยอ่ย   - - 8,239 61 
กรรมการ   566 61 370 - 
บุคคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนั   83,053 63,853 899 - 

สุทธิ   83,619 64,803 9,508 950 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 2559 2558 2559 2558 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว     
ผู้ถือหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,920 150,068 14,920 147,019 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง (14,920) (135,148) (14,920) (132,099) 

ณ  วันที่ 31 ธันวำคม - 14,920 - 14,920 

     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 40,480 - 
เพิ่มข้ึน - - 196,485 40,480 
ลดลง - - (9,300) - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 227,665 40,480 

     
กรรมกำร     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 40,481 104,000 - - 
เพิ่มข้ึน 80,500 40,481 80,500 - 
ลดลง (44,171) (104,000) (3,691) - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 76,810 40,481 76,809 - 

     
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 420,452 467,696 - - 
เพิ่มข้ึน 101,819 255,256 - - 
ลดลง - (302,500) - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 522,271 420,452 - - 
 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

 (พันบาท) 
รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 475,853 721,764 55,400 147,019 
เพิ่มข้ึน 182,320 295,737 276,985 40,480 
ลดลง (59,091) (541,648) (27,911) (132,099) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 599,082 475,853 304,474 55,400 

 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากผูใ้ห้กูต้กลงท่ีจะไม่
เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 
ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
จ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 
สัญญำกู้ยืมระยะยำวของกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนัในต่ำงประเทศ 
 
เงินกูย้ืมจ านวน 10.6 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมในภูเก็ต อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 หรือตามท่ีตกลงกนั
ระหว่างคู่สัญญาในแต่ละคร้ัง โดยผูกู้ ้(Square Root Phuket Investment Ltd.) และผูใ้ห้กู ้(Retail Ventures Holdings 
Ltd.) ตกลงท่ีจะจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวนหรือบางส่วนนั้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา ไดแ้ก่ 
 
1)  เม่ือจ าหน่ายและโอนบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั (BP4)  หรือโรงแรมท่ีภูเก็ต จะท าการโอนหุ้นใน BT Phuket 

Holdings 3  Ltd. (BTPH 3) ในสัดส่วน 30% ของหุน้ท่ีออกทั้งหมดของ BT Phuket Holdings 3  Ltd. (BTPH 3) ณ 

เวลาท่ีท าการโอน โดยแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือส่วนท่ีเกิดจากการโอนหุ้นให้แก่

ผูใ้หกู้ ้หรือ 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

59 

2)  เม่ือจ าหน่ายและโอนทั้งหมด หรือ บางส่วนในบริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั โดย

การขายหรือโอนสินทรัพยข์องบริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั เกิดก่อนการจ าหน่าย

และโอนบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั หรือโรงแรมภูเก็ต ตามท่ีระบุในสัญญา ผูกู้จ้ะจ่ายคืนเงินกูใ้ห้ผูใ้ห้กู ้30% 

จากราคาขายสุทธิท่ีผูกู้ไ้ดรั้บ หรือ 

 

3)  จ่ายให้ผู ้ให้กู้ 30% ของจ านวนเงินกู้และดอกเบ้ียของ BT Phuket Holdings 3 Ltd. (BTPH 3) โดยสุทธิจาก

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และค่าลดหยอ่น 

 

ตามสัญญาเงินกู้น้ี ผูกู้ ้ตอ้งจ านองหุ้นของ BT Phuket Holdings 3 Ltd. (BTPH 3) ในสัดส่วน 30% ของหุ้นท่ีออก
ทั้งหมดของ BT Phuket Holdings 3 Ltd. (BTPH 3) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามสญัญา 
 
สัญญำบริหำรจัดกำร 
 
ในปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้สัญญาบริหารจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์
และใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สญัญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุด
ของสญัญา ค่าธรรมเนียมการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกนั (หมายเหตุ 18 และ 37) 
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6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 172 277 30 67 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 17,858 12,580 1,078 7,687 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 202,325 64,875 404 214 
เงินฝากท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 80,500 - - 

รวม 220,355 158,232 1,512 7,968 

 
ในปี 2558 เงินฝากท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (Square Root 49 Investments Ltd.) จ านวน 80.5 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ภายหลงัได้
จ่ายเงินจ านวนน้ีเป็นเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั Mid Tier Holding Mauritius Ltd. (Boutique International 
Holding Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทั Anahola Ltd. ซ่ึงเป็นนกัลงทุนอ่ืน) 

 
 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 218,001 157,947 1,512 7,968 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,354 285 - - 

รวม 220,355 158,232 1,512 7,968 

 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

61 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2559 2558 2559 2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6,906 102 10,093 - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  7,876 4,388 2,276 - 

รวม  14,782 4,490 12,369 - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2559 2558 2559 2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  - 102 - - 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6,906 - 8,508 - 
3 - 6 เดือน  - - 1,585 - 

 5 6,906 102 10,093 - 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  4,966 3,336 910 - 
เกินก าหนดช าระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  2,891 842 1,366 - 
3 - 6 เดือน  - 210 - - 
6 - 12 เดือน  19 - - - 

  7,876 4,388 2,276 - 

รวม  14,782 4,490 12,369 - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
 
ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2559 2558 2559 2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3 9,423 759 7,864 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  14,612 12,757 783 93 

รวม  14,615 22,180 1,542 7,957 

 
9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 8,465 4,582 3,550 430 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,022 2,996 666 248 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 1,913 3,189 34 215 
อ่ืน 116 71 - - 

รวม 13,516 10,838 4,250 893 
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10 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,996 14,421 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,785) (1,255) 
ส ารองเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้ 3,676 3,830 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 18,887 16,996 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั และบริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั โดยใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากการค ้าประกนัเงินกูภ้ายใต้
เง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
โครงการ citadines   (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินลงทุนในการร่วมค้า              
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) ไทย 26.01 26.01 45,000 45,000 22,950  22,950  -  - 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             

 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) ไทย 26.01 26.01 20,000 20,000 10,200  10,200  -  - 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) ไทย 26.01 26.01 85,000 85,000 43,348  43,348  12,719  12,410 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) ไทย 26.01 26.01 88,000 88,000 44,880  44,880  6,168  4,586 
รวม       121,378  121,378  18,887  16,996 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2559 2558 2559 2558 2559 2559 2559 2558 
 (พันบาท) 
รายได ้ 69,437 67,160 56,218 58,936 37,976 37,823 64,485 65,761 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ก.) 3,010 1,948 (4,139) (4,667) (2,663) (2,972) 292 3,233 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 92 (82) 128 (42) 8 15 313 (51) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 3,102 1,866 (4,011) (4,709) (2,655) (2,957) 605 3,182 
         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         

(ร้อยละ 49 ของร้อยละ 51) 775 466 (1,002) (1,177) (664) (739) 151 795 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน         
 (ร้อยละ 51 ของร้อยละ  51) 807 485 (1,043) (1,225) (691) (769) 157 829 

         

สินทรัพยห์มุนเวียน (ข.) 16,697 19,071 13,600 15,352 7,210 6,284 13,389 14,308 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ค.) 245,128 263,101 219,912 227,885 128,738 132,743 260,670 273,709 
หน้ีสินหมุนเวียน (ง.) (27,600) (27,346) (25,312) (20,135) (20,055) (15,010) (28,986) (28,428) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (222,130) (245,833) (308,538) (319,430) (173,315) (178,784) (220,135) (235,257) 

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 12,095 8,993 (100,338) (96,328) (57,422) (54,767) 24,938 24,332 
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 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2559 2558 2559 2558 2559 2559 2559 2558 
 (พันบาท) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49 ของร้อยละ 51) 3,023 2,247 (25,075) (24,072) (14,350) (13,686) 6,232 6,080 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน (ร้อยละ 51 ของร้อยละ  51) 3,146 2,339 (26,098) (25,055) (14,936) (14,245) 6,486 6,329 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน ณ 1 มกราคม   4,586 3,635 - - - - 12,410 10,786 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 1,582 951 (2,045) (2,402) (1,354) (1,508) 309 1,624 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน ณ วนัส้ินปี 6,168 4,586 (2,045) (2,402) (1,354) (1,508) 12,719 12,410 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียรับจากการร่วมคา้ - - 2,045 2,402 1,354 1,508 - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 6,168 4,586 - - - - 12,719 12,410 
         

รายการท่ีเก่ียวขอ้ง         
ก. รวมรายการต่อไปน้ี         

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,851 8,942 6,879 8,269 5,290 5,159 7,120 8,947 
- ดอกเบ้ียจ่าย 13,603 15,440 15,842 18,018 10,018 11,152 13,522 15,070 
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,675) 1,594 (1,567) 1,567 (1,314) 1,281 (1,654) 1,555 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,198 11,412 9,867 6,877 5,252 4,255 7,514 9,697 
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

และประมาณการหน้ีสิน) 
 

(12,326) 
 

(14,260) 
 

(11,545) 
 

(13,357) 
 

(8,821) 
 

(10,205) 
 

(15,827) 
 

(13,777) 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

และประมาณการหน้ีสิน) 
 

(222,131) 
 

(241,759) 
 

(308,538) 
 

(315,541) 
 

(163,110) 
 

(175,906) 
 

(218,359) 
 

(235,331) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2559  2558 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 65,560  43,875 
ซ้ือเงินลงทุน  88,703  24,500 
ซ้ือบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหต ุ4.1) -  185 
บริษทัยอ่ยลดทุนจดทะเบียน -  (3,000) 
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (469)  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,625)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 151,169  65,560 

 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายได ้ดงัน้ี 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจ านวน 88 ลา้นบาท จาก 50 ลา้นบาท เป็น 138 ลา้นบาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั (ถือหุน้อยูร้่อยละ 100) เพิ่มใน
หุน้จดทะเบียนและช าระแลว้อีกเป็นจ านวน 88 ลา้นบาท  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 49 ในบริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั เป็นจ านวน 24.5 
ลา้นบาท โดยซ้ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัน้ีเท่ากบัร้อยละ 100 
 

บริษัท บูทิค เอสเอ2 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5.6 ลา้นบาท เป็นจ านวน 2.6 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
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ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ
และไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
  
โครงกำรพระโขนง วนั  และพระโขนง ทู 
 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั เป็นเงิน 67,990 บาท ซ่ึงบริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั 
มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงไวใ้นตาราง 
 

BT PKN Holdings 3 Ltd. - บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd. 
 

Boutique International Holdings Ltd. (“BIH”)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ในเดือนกันยายน 2559 ได้ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 68 ใน BT PKN Holdings 3 Ltd. (“BTPKNH3”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส มีทุนจดทะเบียน 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (หุน้สามญั 100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ท า
ให้ BTPKNH3 เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ส าหรับ BTPKNH3  มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหลายบริษทัตามท่ีแสดงไว้
ในตาราง 
 

โครงกำรพระโขนง ทรี 
 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 99,990 บาท และไดข้ายหุ้นบางส่วน
ออกไปเป็นจ านวนเงิน 34,000 บาท บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ี
แสดงไวใ้นตาราง 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนใน Zillion Investment Ltd.  
 

ในเดือนกนัยายน 2559  BIH  ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Zillion Investment Ltd. (“Zillion”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส โดยบริษทัย่อยไดท้ าสัญญา Indicative Term Sheet กบั East Channel Ltd. (บริษทั
จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) เพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Zillion ณ วนัท่ีขาย Zillion ถือหุ้นร้อยละ 42 ใน 
BT PKN Holdings 1 Ltd. บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จ ากัด และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน BT PKN Holdings Ltd. และ
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวมีสินทรัพย ์3 โครงการท่ีพระโขนง 
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ในสัญญาเงินลงทุนทั้งหมด ท่ีใชด้ าเนินการเป็นจ านวน 201 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
 

1) ผูล้งทุนจะช าระส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 55.7 ลา้นบาท ให้แก่ BIH ณ วนัโอนหุ้นซ่ึงเป็นการขายหุ้นให้แก่  
ผูล้งทุนร้อยละ 100 

2) ค่าธรรมเนียมการเขา้ร่วมลงทุน (Origination fee) จ านวน 8.7 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จ่ายจากผูล้งทุน
ใหก้บับริษทั ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินทุนส่วนท่ีหน่ึง 

3) ส่วนทุนส าหรับโครงการของผูล้งทุนจ านวน 136.5 ลา้นบาท 
ก) ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 จะจ่ายให้กบั BT PKN Holdings 1 Ltd. และ บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั 

ตามล าดบัจาก Zillion Investment Ltd.  โดยรวมกบัทุนจดทะเบียนและเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ ทุนจดทะเบียน
ของ BT PKN Holdings 1 Ltd. และ บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั เท่ากบั 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา
และ 100,000 บาท ตามล าดบั โดยท่ีร้อยละ 42 จะรับผิดชอบโดยผูล้งทุน และส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บเป็น
เงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ 

ข) การเรียกช าระเงินทุนแบ่งออกเป็น 3 วงเงินข้ึนอยูก่บัขั้นความส าเร็จและสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีไดรั้บ
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารส าหรับโครงการ 
 
กรณีท่ีไม่สามารถช าระเงินทุนตามท่ีระบุในสัญญาถือเป็นการผิดสัญญาน้ีและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา 

 
การเปลีย่นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทโดยอ านาจควบคุมไม่เปลีย่นแปลง 
 
ในเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริษทัได้จ  าหน่ายส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของเงินลงทุนใน Zillion Investment Ltd.     
ใหแ้ก่ East Channel Ltd. นั้นท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 68 เหลือ ร้อยละ 26 เงินท่ีไดรั้บจาก
การขายมีมูลค่า 55 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 โดยเงินจ านวน 0.2 ลา้นบาท (ตามสัดส่วนของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี) ไดถู้กโอนไปใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มเหล่าน้ีให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมอีกด้วย หลงัจากการขายหุ้นแลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกบัมูลค่าขายท่ีไดรั้บถูกรับรู้     
ในส่วนเกินมูลค่าจากการขายหุน้ดงัน้ี 
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     (ล้านบาท) 
Zillion Investment Ltd.   55.73 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั   0.58 
BT PKN Holdings 3 Ltd.   0.59 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั 0.34   
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั 0.22   
BT PKN Holdings 2 Ltd. 0.36  0.92 

   57.82 
 

โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วร้อยละ 100 ของบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน วนั จ ากดั เป็นเงิน 99,990 บาท  
 

ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั 
จ ากดั ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือผ่านโดยบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน โฮลด้ิงส์ 3 จ ากดั) 
ในราคา 99,990 บาท 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั เป็นเงิน 
99,990 บาท นอกจากน้ี บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ีแสดง
ไวใ้นตาราง 
 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดล้งทุนและขายหุ้นส่วนหน่ึงในกลุ่มโครงการพระโขนงและเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 
335,137 บาท 
 

โครงกำร Hyatt Hotel 
 

บริษัท บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากัด 
 

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั และบริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั และ BT Phuket Ltd. และ BT Phuket 
Holdings Ltd. (บริษทัย่อยของบริษทั) ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัผูท่ี้จะท าการซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต โฟร์ จ ากดัซ่ึงเป็นเจา้ของโรงแรมไฮแอทเพลสในราคาเสนอซ้ือ 900 ลา้นบาท โดยผูจ้ะซ้ือไดรั้บระยะเวลาใน
การตรวจสอบและประเมินทรัพยสิ์น (Due Diligence) 45 วนั และคู่สญัญาตกลงท่ีจะท าการเจรจาและต่อรองดว้ยกนั
เพื่อสรุปสัญญาซ้ือและขายในช่วงท่ีมีการท า Due Diligence  และหลงัจากส้ินสุดการท า Due Diligence แลว้ ทั้งสอง
ฝ่ายภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจไม่มีการลงนามในสญัญาซ้ือและขาย 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ
อพาร์ทเมน้ท ์

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

 
138,000 

 
50,000 

 
138,000 

 
50,000 

 
- 

 
- 

 
138,000 

 
50,000 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) - - 2,625 - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท วลิล่ำ วนั  และวลิล่ำ ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd.           
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42  2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42  2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 26.42  26.42  141,000 141,000 - - - - - - - - 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ แลนด์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์  ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 95.00 95.00 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 48.45 48.45 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
HPP Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  USD 100   - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์(อยูร่ะหวา่ง

การปรับปรุง) 
ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 

บริษัทย่อยทางตรง                
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู  จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรบูทคิ ป่ำตอง สำย3               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม 

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 
 
ไทย 

 
35.10 

 
35.10 

 
100,000 

 
52,300 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
               

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

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
35.10 

 
35.10 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บูทคิ พเีคเอน็ จ ากดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี     
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

ไทย 26.03 - 30,000 - - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน ไทย 26.03 - 100 - - - - - - - - - 
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)              
บริษทัย่อยทางตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 68.00 - 100 - 68 - - - 68 - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holding Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100  - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 - USD 100 - - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd.             
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 - USD 100 - - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 - USD 100 - - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 - USD 100 - - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 44.88 - 100 - - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 - 100 - - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 - 100 - - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพระโขนง ทรี               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28 - 100 - - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 66.00 - 100 - 66 - - - 66 - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั             
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 - 100 - - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 - 100 - - - - - - - - - 
               

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั               
               

บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดย บริษัท บูทิค เชียงใหม่ โฮลดิง้ ทรี จ ำกดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   วนั จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
 (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

 
ไทย 

 
100.00 

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 - 100 - 100 - - - 100 - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค เชียงใหม่ โฮลดิ้ง ทรี จ ากดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิง ทู 
   จ ากดั 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
100.00 

 
- 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิง วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 - 100 - - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิง จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 - 100 - - - - - - - - - 
               

- โครงกำรเรนฮิลล์               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค รีเทล โฮลดิ้งส์ จ ากดั และ Kalarain Ltd.             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย 64.90 64.90 77,000 77,000 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 6 6 - - 6 6 - - 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - - 
               

บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ำกดั             
บริษทั บูทิค รีเทล พเีคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
65.00 

 
65.00 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ไม่มีบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 

 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.              
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 65.00 65.00 USD 100 USD 100  - - - - - - - - 
               
- โครงกำร Citadines               
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 25,000  25,000  12,750  12,750  - - 12,750 12,750 - - 

รวม       153,794 65,560 (2,625) - 151,169 65,560 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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12 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
  31 ธันวำคม 2559 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค อีโค  
โฮลด้ิงส์ 2 จ ากดั 
 และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Squareroot Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มบริษทั บูทิค 

พระโขนง วนั จ ากดั  
และบริษทั  

พระโขนง ทู จ ากดั
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค พระโขนง 
ทรี จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี
ไม่มีสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม* 49.00 35.00 49.00 78.45 73.97 61.72   
         

สินทรัพยห์มุนเวียน             486  11,020 7,165 56,538 42,598 5,220   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         62,026  219,621 102,120 577,654 72,838 7,733   
หน้ีสินหมุนเวียน             (3,308)      (46,617)       (3,143) (66,196) (9,142) (6,521)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (369,653)        (270,467)        (110,807) (667,720) (114,131) (11,087)   
สินทรัพย์สุทธิ      (310,449)        (86,443)          (4,665)  (99,724) (7,837) (4,655)   

         

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม** (152,120) (30,255) (2,286) (78,233) (5,797) (2,873) (18,170) (289,734) 
         

รายได ้ 2,881 71,336 8,976 32,348 286 -   
         

ขาดทุน (16,853) (3,515) (11,092) (72,654) (8,019) (4,798)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 276 36 - - - -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (16,577) (3,479) (11,092) (72,654) (8,019) (4,798)   
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,258) (1,231) (5,435) (56,997) (5,932) (2,961) (2,070) (82,884) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย         
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 135 13 - - - - - 148 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  31 ธันวำคม 2559 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค อีโค  
โฮลด้ิงส์ 2 จ ากดั 
 และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Squareroot Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มบริษทั บูทิค 

พระโขนง วนั จ ากดั  
และบริษทั  

พระโขนง ทู จ ากดั
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค พระโขนง 
ทรี จ ากดั และ
บริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี
ไม่มีสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (10,066) 26,880 (11,394) (11,183) 124 (4,232)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 20,571 (1,796) (4,986) (122,050) (72,569) 3,226   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (10,663) (27,041) 1,204 157,352 112,792 6,226   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
   (ลดลง)สุทธิ (158) (1,957) (15,176) 

 
(24,119) 

 
40,347 

 
5,220   

         
เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - - - -   



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 31 ธันวำคม 2558 
  

 
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั 
และกิจการร่วมคา้ 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
และ Kalarain Ltd. และ

บริษทัยอ่ย 

กลุ่มบริษทั บูทิค อีโค  
โฮลด้ิงส์ 2 จ ากดั และ บูทิค 

อินเตอร์เนชัน่แนล  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไมมี่
สาระส าคญั 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม* 49 35 49   
      

สินทรัพยห์มุนเวียน 453  16,784  103,035    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 77,833  232,071  140,158    
หน้ีสินหมุนเวียน (6,796) (46,129) (50,541)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (365,361) (285,689) (145,854)   
สินทรัพย์สุทธิ (293,871) (82,963) 46,798    

      
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม** (143,997) (29,037) 22,931 (57,082) (207,185) 

      
รายได ้ 3,056 79,015 286,604    
      
ก าไร (ขาดทุน) (16,350) (3,704) 162,422   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (79) (18) (14)   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (16,429) (3,722) 162,408   

      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,012) (1,296) 79,587 (24,592) 45,687 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย      
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (39) (6) (7) 104 52 

 
 
 
      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 31 ธันวำคม 2558 
  

 
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั 
และกิจการร่วมคา้ 

กลุ่มบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
และ Kalarain Ltd. และ

บริษทัยอ่ย 

กลุ่มบริษทั บูทิค อีโค  
โฮลด้ิงส์ 2 จ ากดั และ บูทิค 

อินเตอร์เนชัน่แนล  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไมมี่
สาระส าคญั 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (174) 30,263 (54,840)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - (3,495) 492,000   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (25,607) (347,064)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (174) 1,161 90,096   
      
เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - 39,211   

 

*  ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยแสดงเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย
โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแตกต่างกนั 

 
**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยไดรั้บการปันส่วนตามอตัราร้อยละขา้งตน้ส าหรับส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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13 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 264,860 633,679 8,044 3,186 90,515 103,222 1,103,506 
เพิ่มข้ึน - 2,645 - 76 5,576 263,891 272,188 
จ าหน่าย - - - - (427) - (427) 

จ าหน่าย - ขายบริษทัยอ่ย (41,968) (198,754) - - (28,910) - (269,632) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ        
1 มกรำคม 2559 222,892 437,570 8,044 3,262 66,754 367,113 1,105,635 

เพิ่มข้ึน 18,999 225 7,197 - 18,247 214,887 259,555 
โอน 5,324 347,169 - 93,903 11,734 (458,130) - 

จ าหน่าย  - - (94) (257) (5,607) - (5,958) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 247,215 784,964 15,147 96,908 91,128 123,870 1,359,232 

        
ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - (116,822) (6,523) (1,203) (58,005) - (182,553) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (16,862) (839) (270) (5,707) - (23,678) 
จ าหน่าย - - - - 417 - 417 
จ าหน่าย - ขายบริษทัยอ่ย - 6,235 - - 4,962 - 11,197 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ         
 1 มกรำคม 2559 - (127,449) (7,362) (1,473) (58,333) - (194,617) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (356) (20,146) (1,058) (6,247) (6,273) - (34,080) 
จ าหน่าย - - 94 214 5,366 - 5,674 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (356) (147,595) (8,326) (7,506) (59,240) - (223,023) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 264,860 516,857 3 1,983 32,510 103,222 919,435 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 1,518 - - - 1,518 

 264,860 516,857 1,521 1,983 32,510 103,222 920,953 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ  
   1 มกรำคม 2559 

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 222,892 310,121 240 1,789 8,421 367,113 910,576 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 442 - - - 442 

 222,892 310,121 682 1,789 8,421 367,113 911,018 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 246,859 637,369 1,699 89,402 31,888 123,870 1,131,087 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 5,122 - - - 5,122 

 246,859 637,369 6,821 89,402 31,888 123,870 1,136,209 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,026 ลา้นบาท (2558: 534 ล้านบาท) 
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 20 
ลา้นบาท (2558: 10 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ MLR-1.5 ถึงร้อยละ MLR-1 (2558: ร้อยละ MLR-1.5) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 

 
-  - 

เพิ่มข้ึน 3,244  -  3,244 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559 3,244  -  3,244 
เพิ่มข้ึน 872  4,907  5,779 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 4,116  4,907  9,023 

      

ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 

 
-  - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (239)  -  (239) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559 (239)  -  (239) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,000)  (73)  (1,073) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (1,239)  (73)  (1,312) 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558       
ภายในกรรมสิทธ์ิของกิจการ 3,005  -  3,005 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  - 
 3,005  -  3,005 

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559      
ภายในกรรมสิทธ์ิของกิจการ 2,877  1,698  4,575 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  3,136  3,136 
 2,877  4,834  7,711 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน/สิทธิกำรเช่ำ 
 

14.1 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
 (พันบาท) 
รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 230,327 227,074 
เพิ่มข้ึน 40,898 3,253 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 271,225 230,327 

   
ค่ำเส่ือมรำคำ   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 43,182 32,535 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 12,805 10,647 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 55,987 43,182 

   
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 187,145 194,539 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 215,238 187,145 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้เพื่อให้เช่า (Rainbill) และโครงการระหว่างพฒันา อาคาร
ส านกังานศูนยก์ารคา้และท่ีดินรอการพฒันา (โครงการพระโขนง) 
 
บริษทัไดจ้  านองโครงการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร นอกจากน้ีบริษทัย่อยมี
การโอนกรรมสิทธิในส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
ท่ีดินในแต่ละสญัญา (หมายเหตุ 36) 
 
ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีการบนัทึกดอกเบ้ียเขา้เป็นตน้ทุนสินทรัพย ์
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษทัไม่ไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี 38 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันาและก่อสร้าง 
 

 งบกำรเงินรวม 
  2559  2558 

 ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 (ล้านบาท) 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 177    187   
 สิทธิการเช่า  40    42   
 รวม 217  447  229  485 
 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 1 จาก
สัญญาซ้ือหุ้นของบริษัท บูทิค เอ็มที โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า (Rainhill) กับผูซ้ื้อ     
(หมายเหตุ 38) 
 

14.2 สิทธิการเช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อการพฒันาโครงการไดแ้ก่ โครงการ Rainhill (ศูนยก์ารคา้) และโครงการพระ
โขนง (อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้และท่ีดินรอการพฒันา) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,617 51,617 
เพิ่มข้ึน 45,155 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 96,772 51,617 
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 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 
 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,620 8,005 
เพิ่มข้ึน 16,395 1,615 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 26,015 9,620 

   

มูลค่าตามบัญชี   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 70,757 41,997 

 
บริษทัโอนสิทธิการเช่าท่ีดินใหแ้ก่ธนาคารเพื่อค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
 
บริษัท บูทิค มิด เทียร์ จ ำกดั (โครงกำร Rainhill) 
 
สญัญาเช่าท่ีดินมีอาย ุ 30 ปี นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2584 อยา่งไรกต็ามผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้
บริษทั เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2553  
 

บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ำกดั และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ำกดั  และบริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ำกดั            
(โครงกำรพระโขนง : ดูรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 36) 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ค่ำลขิสิทธิ์ซอฟท์แวร์    
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,096  - 
เพิ่มข้ึน 2,364  2,161 
จ าหน่าย - ขายบริษทัยอ่ย  (4,703)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ1 มกรำคม 2559 3,757  2,161 
เพิ่มข้ึน 1,337  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 5,094  2,161 
    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,063)  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (697)  (72) 
จ าหน่าย - ขายบริษทัยอ่ย 581  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559 (1,179)  (72) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (684)  (216) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (1,863)  (288) 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 5,033  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 1 มกรำคม 2559 2,578  2,089 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 3,231  1,873 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี      
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,740  124  2,990  124 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,991)  (3,961)  -  - 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
  

ณ วนัที่ 
 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  
ณ วนัที่ 

  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  
ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม  
2558 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 31 ธันวำคม 
2558 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  124  124  1,202  1,880  3,206 
ยอดขาดทุนยกไป 5,592  (5,592)  -  9  -  9 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  525  -  525 
รวม 5,592  (5,468)  124  1,736  1,880  3,740 

            
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (447)  (3,508)  (3,955)  (1,966)  -  (5,921) 
สญัญาเช่าการเงิน -  (6)  (6)  (64)  -  (70) 
รวม (447)  (3,514)  (3,961)  (2,030)  -  (5,991) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ณ วนัที่ 
 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  
ณ วนัที่ 

  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  
ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม  
2558 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 31 ธันวำคม 
2558 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  124  124   461  1,880  2,465 
ยอดขาดทุนยกไป       979  (979)  -  -  -  - 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  525  -  525 
รวม 979  (855)  124  986  1,880  2,990 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุภายในปี 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้
จ  านวน 163.63 ลา้นบาท (2558: 203.07 ล้านบาท) ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทับริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์   
 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ า 3,530 14,808 927 481 
อ่ืนๆ 481 11 - - 

รวม 4,011 14,819 927 481 
 

18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 7,187 9,291 - 749 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 6,169 15,000 - 15,000 

 13,356 24,291 - 15,749 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 57,335 46,512 - - 

 70,691 70,803 - 15,749 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี     
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 818 357 420 - 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 71,509 71,160 420 15,749 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,069,123 694,237 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 588,471 465,243 304,474 55,400 
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 10,610 10,610 - - 

 599,081 475,853 304,474 55,400 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,158 248 1,909 - 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 1,671,362 1,170,338 306,683 55,400 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 70,691 70,803 - 15,749 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,668,204 1,170,090 304,474 55,400 

รวม 1,738,895 1,240,893 304,474 71,149 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
และสิทธิการเช่าท่ีดินดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 3,127 11,200 3,018 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,025,877 533,604 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า 285,996 229,142 - - 

รวม 1,315,000 773,946 3,018 - 

 
กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ เงินกูย้ืม
ดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการทั้ งหมด สิทธิการเช่าของโครงการ        
การจ าน าใบหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัท่ีท าสัญญาตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้น และการโอนสิทธิตามสัญญา
ประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ธนาคาร อตัราดอกเบ้ียแตกต่างกนัในแต่ละสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชร้วมเป็นเงินทั้งส้ิน 854 ลา้นบาท (2558: 173.38 ล้านบาท) 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราเงินกู้ยืมขั้นต ่าของธนาคารไทยพาณิชย ์        
ลบร้อยละ 1 ต่อปี และคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าของธนาคารกสิกรไทย ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 
ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเมน้ท์ส จ ากดั ไดท้ าสัญญากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหน่ึงในการกูย้ืมใหม่เพื่อชดใชเ้งินกูย้ืมเดิมและการช าระเงินคืนเงินกูข้องผูกู้ร่้วม รวมถึงจดัหาเงินทุนส าหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดการกูย้มืแสดงไดด้งัน้ี 
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วงเงิน จ ำนวน วตัถุประสงค์ อตัรำดอกเบีย้ 
วงเงิน A วงเงิน A1: 264 ลา้นบาท เพื่อช าระคืนวงเงินกูเ้ดิม ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี 

ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี 
หลงัจากนั้น ร้อยละ MLR ต่อปี 
 

ดอกเบ้ียจ่ายช าระเป็นรายเดือน 
วงเงิน A2: 130 ลา้นบาท 1. เพื่อช าระคืนเงินกูย้มืเดิม MLR ลบ 1 ต่อปี 

 

ดอกเบ้ียจ่ายช าระเป็นรายเดือน 
2. เพื่อจ่ายช าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการกู้ยืมใหม่เพื่อชดใช้เงิน
กูย้มืเดิม 

3. เพื่ อช าระคืน เงินกู้ยืมระหว่าง
กิจการ 

4. เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั 

วงเงิน B วงเงินเบิกเกินบญัชี  
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

เพื่ อใช้ เป็น เงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ท
เมน้ทส์ จ ากดั 

ร้อยละ MOR ต่อปี 

วงเงิน C วงเงินหนงัสือค ้าประกนั  
ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

เพื่อค ้ าประกันหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ใน บ ริ ษั ท  บู ทิ ค  เซ อ ร์ วิ ส ท ์
อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด จากการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 

 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั เบิกใชเ้งินกูย้มืจาก วงเงิน A1 และ A2 
 

- วงเงิน A1 เงินตน้ 264 ลา้นบาท มีเง่ือนไขช าระคืน ในวนัท่ี 25 ในแต่ละเดือนรวมจ านวน 144 งวด  
 

- วงเงิน A2 เงินตน้ 130 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเตม็จ านวนรวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่าย ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษัท บูทิค เซอร์วิสท ์              
อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั รวมถึง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั บูทิค ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  
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บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั  
 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั ไดท้ าสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อกูย้มืเงินจ านวน 10 ลา้นบาท ภายใตโ้ครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผูป้ระกอบการ 
SME ระยะท่ี 2 จากรัฐบาลไทย และไดเ้บิกเงินกูเ้ต็มจ านวน 10 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2559 เงินกูย้ืมคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี และช าระคืนดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เร่ิมตน้เดือนมกราคม 2559 และมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 27 งวด เร่ิมตน้เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2565 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั ไดท้ าสัญญากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ
กูย้มืเงินจ านวน 270 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 42 งวด ตามท่ีระบุในสัญญา โดย
เร่ิมช าระในเดือนมกราคม 2561 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี  
 

-  2 ปีแรกคิดอตัรา MLR-1.75%  
-  ปีท่ี 3 คิดอตัรา MLR-1.25%  
-  ปีท่ี 4 คิดอตัรา MLR-0.75%  
-  ปีต่อไปคิดอตัรา MLR-0.50% 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั ไดท้ าสัญญากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ
กูย้ืมเงินจ านวน 40 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 12 งวด โดยเร่ิมช าระในเดือน
กรกฎาคม 2563 ตามท่ีระบุในสัญญาดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี  
 

-  2 ปีแรกคิดอตัรา MLR-1.75%  
-  ปีท่ี 3 คิดอตัรา MLR-1.50%  
-  ปีท่ี 4 คิดอตัรา MLR-0.75%  
-  ปีต่อไปคิดอตัรา MLR-0.50% 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด ได้ท าสัญญากับธนาคารไทยพาณิชยใ์นประเทศ       
แห่งหน่ึง เพื่อกูย้ืมเงินจ านวน 20 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 42 งวด ตามท่ีระบุ
ในสญัญาโดยเร่ิมช าระในเดือนมกราคม 2561 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี 
 

-  2 ปีแรกคิดอตัรา MLR-1.75%  
-  ปีท่ี 3 คิดอตัรา MLR-1.25%  
-  ปีท่ี 4 คิดอตัรา MLR-0.75%  
-  ปีต่อไปคิดอตัรา MLR-0.50% 
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บริษัท บูทิค  ภูเกต็ โฟร์ จ ากัด  
 
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั ไดท้ าสัญญากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงินจ านวน 450 ลา้น
บาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 144 งวด ตามท่ีระบุในสัญญา โดยเร่ิมช าระในปี 2560 
ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี  
 
-  2 ปีแรกคิดอตัราร้อยละ MLR-1.50 
-  ปีท่ี 3 คิดอตัราร้อยละ MLR-1.00 
-  ปีท่ี 4 คิดอตัราร้อยละ MLR-0.50  
-  ปีต่อไปคิดอตัราร้อยละ MLR 
 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการทั้งหมด รวมทั้งท่ีดิน
ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่งและค ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง บริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสองแห่ง ในฐานะผูค้  ้าประกนัไดโ้อนสิทธิประโยชน์ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัผูใ้หกู้ ้ 
 
บริษัท บูทิค  พระโขนง วัน จ ากัด  
 
ในเดือนกนัยายน 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้ นกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 11.70 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือนธนัวาคม 2559 ดอกเบ้ียมีก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนโดยคิดอตัราร้อยละ MLR-1.5 
 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่งและค ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
สองแห่ง ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา
เงินกู ้เช่น อตัราส่วนทางการเงิน 
 
ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั ไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง
หน่ึง จ านวน 130.4 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 39 งวด ตามท่ีระบุในสัญญา โดย
เร่ิมช าระในเดือนกรกฎาคม 2561 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี  
 
-  2 ปีแรกคิดอตัราร้อยละ MLR-1.50 
-  ปีต่อไปคิดอตัราร้อยละ MLR-1.00 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั ได้ท าสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ    
แห่งหน่ึง จ านวน 79.7 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 48 งวด ตามท่ีระบุในสัญญา 
โดยเร่ิมช าระในเดือนตุลาคม 2564 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดว้ยอตัรา MLR 
 

บริษัท บูทิค  พระโขนง ทู จ ากัด  
 

ในเดือนกันยายน 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 6.20 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ดอกเบ้ียมีก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนโดยคิดอตัราร้อยละ MLR-1.5 
 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้เช่น อตัราส่วนทางการเงิน 
 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ นกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 180.3 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 21 งวด ตามท่ีระบุใน
สญัญา โดยเร่ิมช าระในเดือนมกราคม 2563 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดงัน้ี  
-  2 ปีแรกคิดอตัราร้อยละ MLR-1.50 
-  ปีต่อไปคิดอตัราร้อยละ MLR-1.00 
 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ นกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 157.2 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวมจ านวน 84 งวด ตามท่ีระบุใน
สญัญา โดยเร่ิมช าระในเดือนตุลาคม 2564 ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนดว้ยอตัรา MLR 
 

บริษัท บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากัด  
 

ในเดือนกนัยายน 2559 บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้ นกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 6.20 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือนมีนาคม 2560 ดอกเบ้ียมีก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนโดยคิดอตัราร้อยละ MLR-1.5 
 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้เช่น อตัราส่วนทางการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินของเงินกูบ้างรายการและสถานะของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ได ้อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัการผดิเง่ือนไขดงักล่าวจากธนาคารผูใ้หกู้แ้ลว้ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2559 2558 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,055 (237) 818 372 (15) 357 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,531 (373) 3,158 261 (13) 248 

รวม 4,586 (610) 3,976 633 (28) 605 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ       
   ภายในหน่ึงปี 542 (122) 420 - - - 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,124 (215) 1,909 - - - 

รวม 2,666 (337) 2,329 - - - 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ    
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีงานก่อสร้าง 35,552 35,138 - - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 4,147 3,314 - - 

รวม 39,699 38,452 - - 

 
เจา้หน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  เป็นสกลุเงินบาท 
 

20 เจ้ำหนีอ่ื้น      
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2559 2558 2559 2558 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 3,871 19,136 203 10,742 
      

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
เจา้หน้ีอ่ืน  24,501 15,959 1,269 2,908 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  33,046 34,428 12,616 11,355 
  57,547 50,387 13,885 14,263 

รวม  61,418 69,523 14,088 25,005 

      
เจา้หน้ีอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท  

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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21 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,507 3,473 1,663 1,238 
ภาษีโรงเรือน 3,487 3,300 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,871 2,455 1,434 2,138 
อ่ืนๆ 1,177 2,343 - - 

รวม 11,042 11,571 3,097 3,376 

 
22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,174 5,569 12,326 1,338 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - 45 - - 

รวม 16,174 5,614 12,326 1,338 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,906 1,430 1,023 891 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - 21 - - 
 1,906 1,451 1,023 891 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั     
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 8,953 1,639 9,399 - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั          
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินปี 11,235 1,826 9,399 - 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
 ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,569 2,053 1,338 - 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,734 1,357 981 891 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 172 73 42 - 
 1,906 1,430 1,023 891 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 8,953 1,639 9,399 - 

     

อ่ืน ๆ     
รับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   ก าไรหรือขาดทุน 566 447 566 447 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ (820) - - - 
ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 16,174 5,569 12,326 1,338 
     
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวอ่ืน  - 45 - - 
รวมภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
   วนัที่ 31 ธันวำคม 16,174 5,614 12,326 1,338 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  
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ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร (2,038) 38 (1,780) - 
สมมติฐานทางการเงิน (864) 139 (665) - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์และอ่ืนๆ 11,855 1,462 11,844 - 

รวม 8,953 1,639 9,399 - 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.16 3.1 3.16 3.1 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4-9 5-9 4-9 5-9 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 11.9 ปี 
(2558: 17 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

104 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
    เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์      
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,209) 1,438 (964) 1,168 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,404 (1,206) 1,140 (961) 

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมุติฐานร้อยละ 20) (1,173) 1,450 (1,012) 1,249 

อตัราการมรณะในอนาคต     
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 75 (86) 66 (76) 

 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

 

23 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
เงินประกนัผลงาน 22,824 11,212 - - 
เงินมดัจ าจากผูเ้ช่า 21,839 24,142 - - 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการรอรับรู้ 4,194 - 4,194 - 

รวม 48,857 35,354 4,194 - 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2559 2558 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 100 3,400 340,000 382 38,250 
ลดมูลค่าหุน้จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท 1 336,600 - - - 
เพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 100 - - 3,018 301,750 
เพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 1 167,000 167,000 - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
- หุ้นสำมัญ 

 
100 

   
3,400 

 
340,000 

- หุ้นสำมัญ 1 507,000 507,000   

      

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
- หุน้สามญั 

 
100 

 
3,400 

 
340,000 

 
382 

 
38,250 

ลดมูลค่าหุน้จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท 1 336,600 - - - 
เพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 100 - - 3,018 301,750 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
- หุ้นสำมัญ 100   3,400 340,000 

- หุ้นสำมัญ 1 340,000 340,000   
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การออกหุ้นสามัญและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ในปี 2559 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นผลให้จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 
340,000,000 หุ้น และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 340,000,000 บาท (340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 507 ลา้นบาท (507,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 
การออกหุ้นสามัญในปี 2558 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจ านวน 301.75   
ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 38.25 ล้านบาท (382,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 340 ล้านบาท 
(3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2558 
 

25 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ
แต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี  

 
• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและคา้ปลีก 
• ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมลูเกี่ยวกับส่วนงานท่ีรายงาน 

 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 131,645  390,820  77,367  84,015  55,934  32,093  264,946  506,928 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,169  1,860  2,357  -  74,057  43,227  82,583  45,087 
รวมรำยได้ 137,814  392,680  79,724  84,015  129,991  75,320  347,529  552,015 
                

ดอกเบ้ียรับ 3,280  3,303  27  18  140  23  3,447  3,344 
ดอกเบ้ียจ่าย (58,383)  (58,009)  (11,214)  (13,850)  (4,695)  (9,866)  (74,292)  (81,725) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (32,036)  (22,459)  (14,245)  (13,868)  (1,289)  (311)  (47,570)  (36,638) 
                

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (106,149)  148,112  (9,129)  (2,232)  (49,604)  21,844  (164,882)  167,724 
                

สินทรัพยส่์วนงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,296,999  1,059,292  313,164  228,378  9,223  10,972  1,619,386  1,298,642 
                

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,458,984  1,080,021  285,450  209,925  78,079  15,749  1,822,513  1,305,695 
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 การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 
 

  ส่วนงำนธุรกจิ 

  2559  2558 
  (พันบาท) 
รวมขาดทุนจากส่วนงานท่ีรายงาน  (164,882)  167,724 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน   (24,963)  (7,176) 
ก ำไร(ขำดทุน)รวมก่อนภำษีเงินได้  (189,845)  160,548 

 

  2559  2558 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  1,619,386  1,298,742 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,740  124 
- สินทรัพยอ่ื์น  175,693  144,566 

สินทรัพย์รวม  1,798,819  1,443,432 
     

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  1,822,513  1,305,695 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  5,991  3,961 
- หน้ีสินอ่ืน  242,308  265,974 

หนีสิ้นรวม  2,070,812  1,575,630 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ก) ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 234 ลา้นบาท  
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

ข) กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกวา่หรือเทียบเท่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บริษทั ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 (ก) 
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26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดอ่ื้นจากการปรับปรุงการขายเงินลงทุน 
   (หมายเหตุ 37) 

 
5,514 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
รายไดค่้านายหนา้ 1,650  -  1,650  - 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่าและบริการ 816  2,996  -  - 
เงินชดเชยค่าภาษีจากกรรมการ -  5,000  -  - 
กลบัรายการค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือน -  3,360  -  - 
กลบัรายการค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  503  -  - 
ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน -  3  4  - 
อ่ืนๆ  2,701  5,520  558  11 
รวม 10,681  17,382  2,212  11 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าโฆษณา 4,075  -  645  - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 3,529  2,021  -  - 
ค่านายหนา้จากการขาย 3,185  6,373  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,083  4,034  -  - 
ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 1,104  1,450  -  - 
ค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมสมาชิก 854  1,156  117  84 
อ่ืนๆ 2,562  3,111  1,612  565 
รวม 18,392  18,145  2,374  649 
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28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 104,179  23,253  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 48,724  49,683  24,144  8,718 
ค่าเช่า 10,109  3,023  5,551  1,704 
ค่าสาธารณูปโภค 8,062  3,055  7,284  1,941 
ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 2,996  1,815  1,148  561 
ค่าบริการอ่ืน 2,703  1,166  681  150 
ค่าซ่อมบ ารุง 426  354  373  303 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 18,984  18,776  6,026  1,005 
รวม 196,183  101,125  45,207  14,382 

 
29 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 60,092  8,835  60,092  8,835 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 342  -  342  - 
โครงการสมทบเงิน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,046  163  1,046  163 
 61,480  8,998  61,480  8,998 
พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 72,963  52,705  43,360  17,093 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 1,564  1,156  681  618 
ผลประโยชน์อ่ืน  -  22  -  - 
โครงการสมทบเงิน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 639  150  639  150 
 75,166  54,033  44,680  17,861 
รวม 136,646  63,031  106,160  26,859 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  

 

111 

โครงกาสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานและกลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

30 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 136,646  63,031  106,160  26,859 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,081  23,678  1,073  239 
ค่าตดัจ าหน่าย 13,489  12,959  216  72 

 
31 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  8,884  61 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,258  34,444  2,066  6,893 
สถาบนัการเงิน 48,876  47,253  2,618  2,974 
สญัญาเช่าการเงิน 158  29  12  - 
รวม 74,292  81,726  13,580  9,928 
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32 ภำษีเงินได้  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบนั 520  9,805  -  3,752 
 520  9,805  -  3,752 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)         
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 293  8,982  (986)  855 
รวม 813  18,787  (986)  4,607 

        
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ก่อนภาษีเงินได ้ (8,953)  (1,639)  (9,399)  - 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้ 1,880  -  1,880  - 
รวม (7,073)  (1,639)  (7,519)  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (189,845)   160,548 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 15 และ 20 (22,776)  15 และ 20 29,922 
การลดภาษีเงินได ้  1,279   (38) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (18,132)   (21,534) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  1,826   1,662 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  43,077 

 
 8,487 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  - 

 
 (1,954) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป  (1,141)   - 
อ่ืนๆ  (3,320)   2,242 

รวม  813   18,787 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (49,603)   21,844 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (9,921)  20 4,369 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  895   238 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  8,296   - 

อ่ืนๆ  (256)   - 

รวม  (986)   4,607 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

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

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

(ข) อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธิิิ์ในท่ีดินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
(ค) ส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย หมำยเลขบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุน 

วนัที่อนุมัติ กจิกรรม 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั 2185/2551 17 ธนัวาคม 2550 โรงแรมในกรุงเทพ 138 หอ้ง 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 2186/2551 17 ธนัวาคม 2550 โรงแรมในกรุงเทพ 127 หอ้ง 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั 59-0047-0-00-0-0 15 กรกฎาคม 2557 โรงแรมในภูเกต็ 171 หอ้ง 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ  ากดั 58-2598-1-00-0-0 26 ตุลาคม 2558 โรงแรมในภูเกต็ 200 หอ้ง 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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34 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหวา่งปีซ่ึง
ไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการลดมูลค่าท่ีตราไว ้ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี
ก่อนไดถู้กค านวณข้ึนมาใหม่ โดยถือเสมือนว่าการลดมูลค่าท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอ
รายงาน โดยแสดงการค านวณดงัน้ี   
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 340,000  38,249  340,000  38,249 
ผลกระทบจากการเพิ่มทุนวนัท่ี 17 กนัยายน -  87,632  -  87,632 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
   (ขั้นพืน้ฐำน)     340,000  125,881 

 
340,000  125,881 

        
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
   ของบริษัท  (107,493)  114,690 

 
(48,617)  17,237 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.32)  0.91  (0.14)  0.14 
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35 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูย้มื 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินโดยการพิจารณากูย้ืมเงิน ทั้งแบบอตัราคงท่ีและผนัแปรตามสถานการณ์ตลาด 
อยา่งไรกต็ามอตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นอตัราผนัแปร 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่ตามท่ี
ปรากฏในตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร 

รวม 
อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี ภายใน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี ท่ีแทจ้ริง 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
ปี 2559       
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 220,355 - 220,355 0.38 - 0.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       

เก่ียวขอ้งกนั - - - 40,953 40,953 5.28 - 5.53 

รวม - - 220,355 40,953 261,308  
       
หนีสิ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
จากธนาคาร 

 
- 

 
- 

 
13,356 

 
- 

 
13,356 4.75 - 7.12 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 10,000 57,334 1,059,123 1,126,457 4.00 - 5.78 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       

เก่ียวขอ้งกนั - 163,466 - 435,614 599,080 4.75 - 5.28 

รวม - 173,466 70,690 1,494,737 1,738,893  
       
ปี 2558       
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 158,232 - 158,232 0.40 - 0.63 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       

เก่ียวขอ้งกนั - - - 41,820 41,820 5.53 

รวม - - 158,232 41,820 200,052  
       
หนีสิ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน       
จากธนาคาร 15,000 - 9,291 - 24,291 6.50 - 7.37 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 46,512 694,237 740,749 5.00 - 6.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       

เก่ียวขอ้งกนั - 163,466 - 312,387 475,853 5.00 - 5.53 

รวม 15,000 163,466 55,803 1,006,624 1,240,893  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร  อตัราดอกเบ้ียท่ี 
 ภายใน 1 ปี ภายใน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี  รวม แทจ้ริง 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

ปี 2559      
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,512 - 1,512 0.38 - 0.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 381,279 381,279 4.75 - 5.53 

รวม - 1,512 381,279 382,791  

      
หนีสิ้น      
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 304,474 304,474 5.28 - 6.53 

รวม - - 304,474 304,474  

      

ปี 2558      
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 7,968 - 7,968 0.40 - 0.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 319,110 319,110 5.53 

รวม - 7,968 319,110 327,078  

      
หนีสิ้น      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน      
จากธนาคาร 15,000 749 - 15,749 6.50 - 7.37 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 55,400 55,400 5.53 

รวม 15,000 749 55,400 71,149  

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนและรายไดบ้ริการ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก  เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 6 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหาร
ไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจดัเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
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36 ภำระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้ส าหรับ:        
ท่ีดิน 298,200  -  298,200  - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 156,501  74,138  -  - 
รวม 454,701  74,138  298,200  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,000  2,000  -  - 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินในจังหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 328 ล้านบาท          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะช าระในวนัท่ีจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายสัญญา เน่ืองมาจากการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านกังาน ยานพาหนะ
และสัญญาบริการระยะยาว 
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาขา้งตน้ แสดงดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 42,473  11,722  9,406  5,097 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 154,928  30,018  10,980  11,691 
หลงัจากหา้ปี 1,349,860  108,113  -  - 
รวม 1,547,261  149,853  20,386  16,788 

 
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและได้ช าระ         
เงินประกนัตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัไดรั้บโอนสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามสัญญาเช่าท่ีดิน
จากกรรมการบริษทัและบริษทัตกลงจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยนิยอมในการโอนสิทธิ
การเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
 
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 และ 30 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง 
วนั จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาท     
ต่อเดือน) และตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2592 ซ่ึง  ค่าเช่า 30 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 
ล้านบาท และมีสิทธิต่อสัญญาได้อีก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคาร   ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
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สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทข์องบริษทัยอ่ย สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย
ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด
รายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวให้
สิทธ์ิแก่บริษัทย่อยในการใช้ช่ือและตรายี่ห้อ “Oakwood” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนิน
โครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 
บริษัท บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

 
ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั ไฮแอท (ประเทศไทย) จ ากดั และ สัญญา
การก ากบัดูแลเชิงกลยุทธ์กบับริษทั Hyatt International (Asia) Limited, โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือ
ดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะ
ต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบับริษทั Hyatt International Corporation โดยบริษทั
ดงักล่าวให้สิทธ์ิแก่บริษทัย่อยในการใช้ช่ือและตรายี่ห้อ “Hyatt Place” ภายใตช่ื้อ “ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง” 
สญัญาจะมีผลบงัคบัใชต้ลอดระยะเวลาเดียวกนักบัสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและสญัญาการจดัหากลยทุธ์ขา้งตน้ 
หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดโดยบริษทัและคู่สัญญาโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
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37 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

การสนับสนุนทางการเงิน 

 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 รายละเอียดของผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูกู้ย้มื และเงินกูย้มืคงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  
 

 
ผู้ให้กำรสนับสนุน 

 
ผู้กู้ยืม 

 ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบริษัท 

  
2559 

  
2558 

     (พันบาท) 
- บริษทั  บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ท

เมน้ทส์ จ ากดั 
  
บริษทัยอ่ย 

  
- 

  
266,017 

- บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั และ  
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
450,000 

  
276,624 

- 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 

  
 
 

687,665 

  
 
 

709,000 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮล
ด้ิงส์ จ ากดั 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั   
บริษทัยอ่ย 

  
98,736 

  
- 

- บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั  บริษทัยอ่ย   
 

11,700 

  
 

- 
- บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั  บริษทัยอ่ย   
 

6,200 

  
 

- 
- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั  บริษทัยอ่ย  6,200  - 
        
รวมหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,260,501  1,251,641 
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สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Mid Tier Holding Mauritius Ltd) (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญา
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในกรณีท่ีผูข้ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การ
รับประกนั และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ความรับผิดชอบของผูข้ายจะไม่เกินราคาจ่ายซ้ือตามท่ีตกลงไว้
ในสัญญา โดยผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้กบัผูข้ายภายใน 2 ปีนบัจาก
วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายใน 5 ปีนับจาก
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 ส าหรับการเรียกร้องท่ีเก่ียวกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
 

นอกจากน้ีตามสัญญาการซ้ือหุ้นผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายอาจมีการปรับปรับปรุงรายการภายหลงัการซ้ือท่ีจะ
ด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 ผูซ้ื้อไดต้กลงจ่ายรายการปรับปรุงภายหลงัการซ้ือดงักล่าวมีจ านวนประมาณ 5 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทับนัทึกการรับเงินจากรายการปรับปรุงดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 
2559 
 

38 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

ก) ในปี 2559 บริษทัได้ท าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินสองแปลงด้วยมูลค่า 328 ล้านบาทในจงัหวดัเชียงใหม่ และได้จ่าย        
เงินมดัจ าจ านวน 30 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 298 ลา้นบาท 
ต่อมาในเดือนมกราคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาโอนสิทธิ โอนสิทธิผลประโยชน์และภาระผกูพนัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน
จากสัญญาดงักล่าวส าหรับท่ีดินแปลงแรกกบับุคคลภายนอกใหก้บับริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดัโดยใน
สญัญาโอนสิทธิท่ีดินแปลงแรกน้ี บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
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ข) บริษัท บูทิค  เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 
ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั บูทิค  เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั (BCMN1) ไดท้ าสญัญากบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึงในการกูย้มืเงินเพื่อ 1) ซ้ือท่ีดิน 2) จดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าโครงสร้าง
พื้นฐาน และค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาวิชาชีพส าหรับโครงการ และ 3) จดัหาเงินทุนส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของโครงการ รายละเอียดการกูย้มืแสดงไดด้งัน้ี 
 
วงเงิน จ ำนวน วตัถุประสงค์ อตัรำดอกเบีย้ 
วงเงิน A วงเงิน A1: 115 ลา้นบาท เพื่อซ้ือท่ีดิน ปีท่ี 1 – 2 ร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี 

ปีท่ี 3 – 5 ร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 เป็นตน้ไป ร้อยละ MLR ต่อปี 
 

ดอกเบ้ียจ่ายช าระเป็นรายเดือน 
วงเงิน A2: 285 ลา้นบาท
วงเงิน A3: 20 ลา้นบาท       

ต้นทุนค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่า
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาวิชาชีพ
ส าหรับโครงการ 

ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี 
ปีท่ี 3 - 5 ร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 เป็นตน้ไป ร้อยละ MLR ต่อปี 
 

ดอกเบ้ียจ่ายช าระเป็นรายเดือน 
วงเงิน B วงเงินเบิกเกินบญัชี  

ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ

โครงการ 
ร้อยละ MOR ต่อปี 

วงเงิน C วงเงินหนงัสือค ้าประกนั  
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

เพื่อค ้ าประกันหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ใน บ ริ ษั ท  บู ทิ ค  เชี ย ง ให ม่ 
นิมมาน วนั จ ากดั จากการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติ 

ร้อยละ 2 ต่อปี ขั้นต ่า 500 บาท 

 
เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 
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ค)  บริษัท บูทิค  มิด เทียร์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง/อ้อม) 
 
ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท บูทิค เอ็มที โฮลด้ิงส์ จ ากัด (“BMTH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท          
เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผูถื้อ หุ้นจ านวนร้อยละ 51 ในบริษัท บูทิค  มิด เทียร์ จ ากัด 
(“BMT”) และบริษทั Chinese Panda Ltd. (“CPL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศมอริเชียส และเป็นผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 49 ใน BMT ไดล้งนามร่วมกนัในสัญญาซ้ือหุ้นกบัผูซ้ื้อทั้งสาม
ราย ได้แก่ บริษัท Humax Corporation (เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น ) บริษัท Humax Operations 
Corporate (เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั วนัเดอร์เทเบ้ิล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (เป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อขายหุน้ของ  BMT จ านวนร้อยละ 100 ซ่ึง BMT เป็นเจา้ของศูนยก์ารคา้เพื่อการใหเ้ช่า 
เรนฮิลล ์สุขมุวิท 47 ดว้ยมูลค่าขายจ านวน 447 ลา้นบาท และจะไดรั้บช าระทั้งจ านวนภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีลง
นามหรือวนัอ่ืนท่ีมีการตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

39 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง  2559) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง  2559) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง  2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด
เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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40 รำยกำรปรับปรุงปีก่อน - กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 

ในงบการเงินส าหรับปี 2558 บริษทัได้ปรับปรุงจากยอดขาดทุนสะสมเป็นผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัจ านวนเงิน 66 ลา้นบาท เน่ืองจากเกิดจากการซ้ือหุ้น BSA2 จากบริษทั Perseus Capital Ltd. ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3) ซ่ึงเดิมบริษทัพิจารณาวา่
ซ้ือมาจากบุคคลภายนอก และการซ้ือธุรกิจบริหารสินทรัพยโ์ดย BAM ท าให้เกิดผลต่างจ านวน 350,000 บาท            
(หมายเหตุ 4.2) 
 

 งบกำรเงินรวม  
 ก่อน

ปรับปรุง 
  

ปรับปรุงใหม่ 
 หลงัปรับปรุง

ใหม่ 
 (พันบาท) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 911,368  (350)  911,018 
ขาดทุนสะสม 185,749  (66,734)  119,015 
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 77,587  67,084  144,671 

 

41 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินของปี 2559 เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินของปี 
2559  
 

 งบกำรเงินรวม  
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดั 

ประเภทใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมและ 
   ศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 

 
73,717 

  
30,044 

  
103,761 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 134,900  (30,044)  104,856 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน (ขาด) ของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
กำรตีรำคำใหม่ของที่ดนิ   

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 (ซ) และ 16 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินดว้ยวิธีตีราคาใหม่ โดยมูลค่า
ยุติธรรมของท่ี ดินถูกประเมินโดยผู ้ประเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระซ่ึงใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธี
เทียบขอ้มูลตลาด 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชว้ิจารณญาณและการ
ประมาณการหลายประการ และเน่ืองจากมูลค่าของ
ท่ีดินมีนัยส าคญั ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบ รวมถึง 
- การสอบถาม ท าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการ
ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมท่ีดิน 

- การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ
ของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีจดัจ้างโดยกลุ่ม
บริษทัโดยการพิจารณาคุณวุฒิดา้นวิชาชีพและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากการเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่ง
มีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
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ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

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

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้   

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2561  
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559

(จดัประเภท (จดัประเภท
รายการใหม่) รายการใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 282,996,205          220,354,950          158,232,112          64,481,543 1,512,453

ลูกหน้ีการคา้ 7, 9 48,336,149            14,781,880            4,489,781              45,880,700            12,368,512            

ลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 48,798,703            17,637,394            22,180,387            31,112,859 2,208,076

สินคา้คงเหลือ 1,109,581              7,210,505              627,690                 -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 12 652,350,821          -                         -                         -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 12,138,638            10,494,081            10,838,350            4,182,471 3,584,143
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,045,730,097       270,478,810          196,368,320          145,657,573 19,673,184

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 21 3,151,764              3,126,955              11,200,375            3,041,910              3,017,937              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 124,820,069          18,886,518            16,995,745            -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                         -                         -                         188,370,910 151,169,035

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 53,703,000            40,953,000            41,820,000            336,667,612 381,278,981

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 10,160,330            2,186,743              19,017,177            73,204,094 74,917,094

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,627,201,695       1,136,209,339       911,017,964          6,989,355 7,710,515

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 3,318,403              3,230,755              2,578,157              1,657,200 1,873,317

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 17, 21 239,423,577          285,995,534          229,142,020          -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 12,135,493            3,740,102              123,624                 3,226,435 2,990,150

เงินมดัจาํท่ีดิน 39 9,200,000              30,000,000            -                         9,200,000 30,000,000

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 3,202,473              4,011,340              14,818,864            637,200 926,700
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,086,316,804       1,528,340,286       1,246,713,926       622,994,716 653,883,729
รวมสินทรัพย์ 3,132,046,901       1,798,819,096       1,443,082,246       768,652,289 673,556,913

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559

(จดัประเภท (จดัประเภท
รายการใหม่) รายการใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

    จากธนาคาร 21 9,408,268 13,356,187 24,290,647 -                         -                         

เจา้หน้ีการคา้ 3,508,163 4,146,862 3,314,435 -                         -                         

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 77,380,233 35,552,479 35,137,675 -                         -                         

เจา้หน้ีอ่ืน 7, 22 45,218,231 61,418,414 69,522,721 21,936,116 14,087,703

เงินปันผลคา้งจ่าย -                         -                         39,211,071 -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 28,130,509 164,134,500 46,511,500 -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 169,724,348 42,589,412 -                         -                         -                         

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26,044,123 8,778,769 -                         -                         -                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 808,635 817,530 356,562 447,364                 419,942                 

หุน้กู้ 21 102,719,719 -                         -                         102,719,719          -                         

ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย 592,808 -                         -                         592,808                 -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,380,371 76,078 7,298,472 -                         -                         

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 12 499,237,043 -                         -                         -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23 12,893,300 11,042,294 11,571,013 4,625,703 3,096,653
รวมหนี้สินหมุนเวียน 982,045,751 341,912,525 237,214,096 130,321,710 17,604,298

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 21 1,030,835,353 962,322,606 694,237,434 -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 21 -                         76,809,285 55,400,206 216,165,100 304,474,385

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 21 425,996,373 479,682,181 420,452,401 -                         -                         

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         1,465,418 949,566 14,386,409 9,508,443

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 76,337,805 73,374,514 63,853,024 -                         -                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 2,349,756 3,158,391 247,950 1,461,436              1,908,800              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 17,587,689 16,174,490 5,614,027 14,520,986 12,325,760

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 93,748,972 5,990,787 3,961,414 -                         -                         
ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 13 8,203,780 61,064,734 58,346,174 -                         -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 32,269,384 48,857,079 35,354,037 4,194,566 4,194,566
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,687,329,112 1,728,899,485 1,338,416,233 250,728,497 332,411,954

รวมหนี้สิน 2,669,374,863 2,070,812,010 1,575,630,329 381,050,207 350,016,252

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2559 2560 2559

(จดัประเภท (จดัประเภท
รายการใหม่) รายการใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน 507,000,000 507,000,000 507,000,000 507,000,000 507,000,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายบริษทัยอ่ย 14, 27 77,888,784 57,822,155            -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 2,760,491 -                         -                         2,760,491              -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (229,881,317)         (226,507,712)         (119,015,026)         52,449,334 (8,940,334)             

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 27 (90,341,142)           (144,951,156)         (144,671,012)         -                         -                         

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 27 439,416,146 (8,622,335)             (1,676,991)                          (7,607,743)              (7,519,005)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 539,842,962 17,740,952 74,636,971 387,602,082 323,540,661

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15 (77,170,924)           (289,733,866)         (207,185,054)         -                         -                         
รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น 462,672,038 (271,992,914)         (132,548,083)         387,602,082 323,540,661

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,132,046,901 1,798,819,096 1,443,082,246 768,652,289 673,556,913

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 207,002,463    197,884,241    -                  -                  
รายไดค่้าบริหารจดัการ 7 28,050,813      36,833,964      101,664,215   93,915,046     
รายไดจ้ากการยกเลิกและส้ินสุดสญัญาบริหาร 7 14,481,870      -                  35,929,493     -                  
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 14 230,919,866    -                  -                  926,872          
เงินปันผลรับ 7, 14 -                  -                  65,820,000     -                  
รายไดค่้าธรรมเนียมดาํเนินการ 38,437,888      16,099,478      38,437,887     16,099,478     
ดอกเบ้ียรับ 7 3,452,146        3,447,543        18,691,222     16,838,048     
รายไดอ่ื้น 7, 29 2,793,331        10,680,537      2,535,221       2,211,543       
รวมรายได้ 525,138,377    264,945,763    263,078,038   129,990,987   

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 107,508,990    115,076,394    -                  -                  
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 9,235,180        14,297,566      126,532,955   117,145,054   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,663,110      34,764,862      2,544,918       1,288,851       
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 3 2,299,477        -                  -                  -                  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 19,872,037      18,392,412      1,104,942       2,373,798       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7, 31 216,272,280    196,182,805    50,251,315     45,206,764     
ตน้ทุนทางการเงิน 7, 34 94,967,362      74,291,854      16,366,183     13,579,934     
รวมค่าใช้จ่าย 487,818,436    453,005,893    196,800,313   179,594,401   

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (10,551,107)    (1,784,651)      -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,768,834      (189,844,781)  66,277,725     (49,603,414)    
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 35 (3,638,323)      (812,547)         (2,127,566)      986,775          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 23,130,511      (190,657,328)  64,150,159     (48,616,639)    

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัยอ่ย 3, 35 569,489,191    -                  -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 24, 35 1,413,946        (8,953,125)               (110,923)       (9,398,756)
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3 187,320,966    275,959           -                  -                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3, 35 (114,180,626)  1,879,751        22,185            1,879,751       
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 644,043,477    (6,797,415)      (88,738)           (7,519,005)      
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 667,173,988    (197,454,743)  64,061,421     (56,135,644)    

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่        53,996,900    (107,492,686)       64,150,159     (48,616,639)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15      (30,866,389)      (82,884,498) -                  -                  
    ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการวมธุรกิจ
       ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            (280,144) -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี        23,130,511    (190,657,328)       64,150,159     (48,616,639)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 448,038,481    (6,945,344)                 (88,738)       (7,519,005)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15 196,004,996    147,929           -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี      644,043,477        (6,797,415)            (88,738)       (7,519,005)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      502,035,381    (114,438,030)       64,061,421     (56,135,644)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15      165,138,607      (82,736,569) -                  -                  
    ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการวมธุรกิจ
       ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            (280,144) -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      667,173,988    (197,454,743)       64,061,421     (56,135,644)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 37

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.16                 (0.32)               0.19                (0.14)               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าใหม่ ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ของผลประโยชน์ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ จากการขายหุ้น ขาดทุน พนกังาน เบด็เสร็จอื่น ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนขาด

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย  สะสม ที่กาํหนดไว้ ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 340,000,000     -                     (119,015,026)  (1,749,422)       72,431               (1,676,991)           (144,671,012)     74,636,971       (207,185,054)   (132,548,083)    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้ม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 14 -                   57,822,155         -                  -                   -                     -                      -                     57,822,155       187,757           58,009,912       
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   57,822,155         -                  -                   -                     -                      -                     57,822,155       187,757           58,009,912       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                   -                     (107,492,686)  -                   -                     -                      (280,144)            (107,772,830)    (82,884,498)     (190,657,328)    

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                     -                  (7,086,083)       140,739             (6,945,344)           -                     (6,945,344)        147,929           (6,797,415)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                     (107,492,686)  (7,086,083)       140,739             (6,945,344)           (280,144)            (114,718,174)    (82,736,569)     (197,454,743)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 340,000,000     57,822,155         (226,507,712)  (8,835,505)       213,170             (8,622,335)           (144,951,156)     17,740,952       (289,733,866)   (271,992,914)    

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน)
จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที่ดิน เบด็เสร็จอื่น ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน (ขาด)
หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ที่กาํหนดไว้ ในบริษมัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 340,000,000    57,822,155        -                 (226,507,712)   (8,835,505)                -                       213,170                    (8,622,335)            (144,951,156)      17,740,952        (289,733,866)    (271,992,914)    

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

    การขายบริษทัยอ่ย 6 -                  -                     -                 (54,610,014)     -                            -                       -                            -                        54,610,014         -                     -                    -                    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้มโดยอาํนาจควบคุม
       ไม่เปลี่ยนแปลง 14 -                  20,066,629        -                 -                   -                            -                       -                            -                        -                      20,066,629        83,474,335       103,540,964      

   เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 15 -                  -                     -                 -                   -                            -                       -                            -                        -                      -                     (36,050,000)      (36,050,000)      
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  20,066,629        -                 -                   -                            -                       -                            -                        -                      20,066,629        47,424,335       67,490,964        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                     -                 53,996,900 -                            -                       -                            -                        -                      53,996,900        (30,866,389)      23,130,511        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                     -                 -                   1,131,158                 351,373,630        95,533,693               448,038,481         -                      448,038,481      196,004,996     644,043,477      
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                     -                 53,996,900 1,131,158                 351,373,630        95,533,693               448,038,481         -                      502,035,381      165,138,607     667,173,988      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 27 -                  -                     2,760,491       (2,760,491)       -                            -                       -                            -                        -                      -                     -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 340,000,000    77,888,784        2,760,491       (229,881,317)   (7,704,347)                351,373,630        95,746,863               439,416,146         (90,341,142)        539,842,962      (77,170,924)      462,672,038      

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ กาํไร (ขาดทุน) สะสมที่ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 340,000,000       39,676,305             -                           379,676,305       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      (48,616,639)            -                           (48,616,639)        
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                                         (7,519,005) (7,519,005)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      (48,616,639)            (7,519,005)               (56,135,644)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 340,000,000       (8,940,334)              (7,519,005)               323,540,661       

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ ทุนสาํรอง กาํไร (ขาดทุน) สะสมที่ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 340,000,000       -                   (8,940,334)              (7,519,005)               323,540,661       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                   64,150,159             -                           64,150,159         
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                   -                                              (88,738) (88,738)               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                   64,150,159             (88,738)                    64,061,421         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 27 -                      2,760,491        (2,760,491)              -                           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 340,000,000       2,760,491        52,449,334             (7,607,743)               387,602,082       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 23,130,511       (190,657,328)    64,150,159       (48,616,639)     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 3,638,323         812,547            2,127,566         (986,775)          
ตน้ทุนทางการเงิน 94,967,362       74,291,854       16,366,183       13,579,934       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,663,110       34,764,862       2,544,918         1,288,851         
ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 24,513,796       16,678,581       -                   -                   
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัย่อย 3 2,299,477         -                   -                   -                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้สุทธิจากภาษี 13 10,551,107       1,784,651         -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 14 -                   -                   -                   2,624,990         
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,710)            62,234              -                   -                   
ดอกเบ้ียรับ (3,452,146)       (3,447,543)       (18,691,222)     (16,838,048)     
เงินปันผลรับ 14 -                   -                   (65,820,000)     -                   
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6, 14 (230,919,866)    -                   1,834,264         (926,872)          
รายไดอ่ื้น -                   (5,583,095)       -                   -                   

(37,623,036)     (71,293,237)     2,511,868         (49,874,559)     
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (41,220,430)     (10,292,099)     (33,512,188)     (12,368,512)     
ลูกหน้ีอ่ืน (2,285,712)       7,565,342         301,537            6,415,125         
สินคา้คงเหลือ (248,881)          (6,582,815)       -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,400,897)       843,093            (57,579)            (236,889)          
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (24,809)            8,073,420         (23,973)            (3,017,937)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (567,034)          10,807,523       289,500            (445,700)          
เจา้หน้ีการคา้ 2,870,707         832,427            -                   -                   
เจา้หน้ีอ่ืน 15,292,011       (8,104,307)       7,716,413         (10,917,364)     
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,052,206         1,607,337         2,084,303         1,589,185         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,633,586         (528,719)          1,529,049         (279,762)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,404,305       13,503,043       -                   4,194,566         
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (48,117,984)     (53,568,992)     (19,161,070)     (64,941,847)     
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (11,432,648)     (11,181,479)     (2,882,416)       (5,321,943)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (59,550,632)     (64,750,471)     (22,043,486)     (70,263,790)     

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6, 14 438,051,388     63,511,021       30,024,050       1,395,999         
เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 (17,282,398)     -                   -                   -                   
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัย่อย -                   -                   (599,955)          (88,703,097)     
เงินสดรับจาการขายอุปกรณ์ 25,866              221,132            -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (505,083,329)    (254,945,941)    (1,607,641)       (3,416,062)       
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินมดัจาํท่ีดิน (9,200,000)       (30,000,000)     20,800,000       (30,000,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,237,420)       (1,336,955)       -                   -                   
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (194,263,492)    (73,532,096)     -                   -                   
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   867,000            78,039,776       47,755,007       
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                   -                   (128,540,607)    (109,924,471)    
เงินปันผลรับ -                   -                   65,820,000       -                   
รับดอกเบ้ีย 703,914            19,597,071       17,981,868       18,430,380       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (289,285,471)    (275,618,768)    81,917,491       (164,462,244)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้นจากธนาคาร 710,474            (10,934,460)     -                   (15,748,535)     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,054,654)       (980,874)          (542,196)          (45,184)            
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากธนาคาร 537,157,751     417,809,255     -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากธนาคาร (184,330,500)    (32,101,083)     -                   -                   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000,000       80,500,000       30,000,000       276,985,123     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (106,809,285)    (59,090,922)     (118,309,285)    (27,910,945)     
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 152,615,789     101,819,191     -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน (36,330,862)     -                   -                   -                   
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู้ 101,900,000     -                   101,900,000     -                   
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,050,000)     (39,211,071)     -                   -                   
เงินสดรับจากการโอนหุน้ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,824,080       -                   -                   -                   
จ่ายดอกเบ้ีย (70,635,540)     (55,317,959)     (9,953,434)       (5,009,631)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 416,997,253     402,492,077     3,095,085         228,270,828     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 68,161,150       62,122,838       62,969,090       (6,455,206)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 220,354,950     158,232,112     1,512,453 7,967,659
เงินสดในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภท

   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (5,519,895)       -                   -                   -                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 282,996,205 220,354,950 64,481,543 1,512,453

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 77,380,233       33,552,479       -                   -                   
ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                   4,194,500         -                   2,362,500
แปลงหน้ีสินและดอกเบ้ียคา้งชาํระของบริษทัย่อยเป็น

   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 44,510,561       -                   -                   -                   
แปลงเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยและดอกเบ้ียคา้งรับไปเป็น

   ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง 14 -                   -                   97,534,554 -                   

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6 การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ลูกหน้ีการคา้ 
10 ลูกหน้ีอ่ืน 
11 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  
13 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
15 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
19 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
21 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
22 เจา้หน้ีอ่ืน 
23 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
25 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ส ารองและส่วนเกินทุน 
28 ส่วนงานด าเนินงาน 
29 รายไดอ่ื้น 
30 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
31 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

32 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
33 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
34 ตน้ทุนทางการเงิน 
35 ภาษีเงินได ้
36 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
37 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
38 เคร่ืองมือทางการเงิน 
39 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
40 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 170/67 ชั้น 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากัดในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2550 และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั (ในเดือนเมษายน 2560 บริษทั บูทิค
คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 38) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งใน
สาธารณรัฐมอริเชียส (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 24) 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกลูทกัราล         
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และให้บริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รายละ เอียดของ
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรม 
    และอพาร์ทเมน้ท ์

ไทย 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00  100.00 
      
      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

- โครงกำรโรงแรมไฮแอท และวิลล่ำ วนั และวลิล่ำ ทู 
 

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd. 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ ทู จ ากดั วิลล่า (อยูร่ะหวา่ง 

   การปรับปรุง) 
ไทย 26.42  26.42 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ ทรี จ ากดั วิลล่า (อยูร่ะหวา่ง 
   การปรับปรุง) 

ไทย 26.42  26.42 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 26.42  26.42 
      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  ภูเกต็ แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 
Square Root Phuket  
   Investment Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00  100.00 

      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค ภูเกต็ แลนด์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์  
   ทรี จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์ 
   ทู จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 33.15  33.15 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์  
   วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 

บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 21.55  21.55 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. 
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 95.00  95.00 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 48.45  48.45 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 31.49  31.49 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
HPP Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49  31.49 
      
      
      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท 
 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั 
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์

   (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง) 
ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั 
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 
      
- โครงกำรบูทิค ป่ำตอง สำย3 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค พเีอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10  35.10 
      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 54.00  54.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค พเีอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเอส3 จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10  35.10 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 35.10  35.10 

 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บทูิค พเีคเอ็น จ ากดั 
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย 26.03  26.03 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน 

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 
ไทย 26.03  26.03 

      
      
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง 
Boutique International  
   Holdings Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 68.00  68.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd. 
Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00  51.00 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00  68.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd. 
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88  44.88 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03  26.03 
BT PKN Holdings  Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03  26.03 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 44.88  44.88 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03  26.03 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 26.03  26.03 
      
- โครงกำรพระโขนง ทรี      
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28  38.28 
      
บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 66.00  66.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28  38.28 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 38.28  38.28 
      
      
      
      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

 24 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั 
 

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

กิจการโรงแรม  
(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

ไทย 26.00  100.00 

      

บริษทัย่อยทางตรง      
Chiang Mai Holdings 

Mauritius 1 Ltd. 
ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00  - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่  
   โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 

      

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.    
Chiang Mai Holdings 
   Mauritius Ltd.** 

ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00  - 

      

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลดิ้งส์ ทรี จ ากดั 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทู  
   จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ วนั 
   จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 100.00  100.00 
      

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทู และ เชียงใหม่ นิมมำน ทรี 
 

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู   
     จ ากดั 

โรงแรม (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 
 

ไทย 99.99  - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี   
     จ ากดั 

โรงแรม (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 
 

ไทย 99.99  - 

      

* ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ขายเงินลงทุนร้อยละ 100 ในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั 
ใหก้บั Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้ ตามแผนการจดัโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มบริษทั 
** ในเดือนธันวาคม 2560 Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ไดจ้ดัตั้ง Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ มี
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 137,214,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99  - 

      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั 
บริษทั บูทิค นิมมาน  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั*** 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 99.99  - 

      
- โครงกำรเรนฮิลล์      
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั และ Kalarain Ltd. 
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย -  64.90 
      
บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  65.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั    
บริษทั บูทิค รีเทล พีเคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 65.00  65.00 
      
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.      
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00  65.00 
      

- โครงกำร Citadines      
      

การร่วมค้าถอืหุ้นโดยบริษทั บูทคิ กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 
ไทย 26.01  26.01 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 

ไทย 26.01  26.01 

      
*** ในเดือนเมษายน 2560 บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ไดจ้ดัตั้ง บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 
มีทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่จัดตั้ง สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   2560  2559 
   (ร้อยละ) 

บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 

ไทย 26.01  26.01 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

ไทย 26.01  26.01 

      

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 51.00  51.00 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินใน
เบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัจากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบ
การเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
ท่ีดิน การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
 

(ค)  สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 5 (ก) การจดัประเภทการร่วมการงาน 
หมายเหตุขอ้ 5 (ก) และ ขอ้ 14 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั  

(De facto control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 19  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 13 และ 14 การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 24 การวดัมูลค่าของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้- ขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 40 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน - ขอ้สมมติส าคญัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากร 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม     
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
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• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
  

• หมายเหตุขอ้ 16  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
• หมายเหตุขอ้ 38   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงัการ
รับรู้รายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีได้ถือปฏิบติัโดย
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีได้รับการประเมินของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 1,139.23 ลา้นบาท 
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินดงักล่าวมีจ านวน 572.04 ลา้นบาท ผลกระทบต่องบการเงินปี 2560 เป็นดงัน้ี   

    งบกำรเงินรวม 
    )ล้านบาท(  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน    567 
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน    188 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน    (114) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้    641 
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    งบกำรเงินรวม 
    )ล้านบาท(  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี     
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน    (2) 
ก ำไรส ำหรับปีลดลง    (2) 
     

ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน    569 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้    188 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    (114) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพิม่ขึน้     643 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ขึน้    641 
     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนลดลง (บาท)    (0.01) 

 
4 กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงกำรบัญชี 
 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใชง้านของอาคารจาก 17 - 40 ปีเป็น 60 ปี 
ซ่ึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหค่้าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 ลดลงจ านวน 2.45 ลา้นบาท 
 

5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั    
 

 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในปี 2552 
 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีน ามารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่วนของเจา้ของของกลุ่มบริษทั เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย       
การควบคุมร่วม  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกับกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี          
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน           
งบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือคือวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นธุรกิจให้บริการท่ีพกัโรงแรมและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืน
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป  สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่า
ดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตดั
จ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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(ช) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุนหัก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมด 

 
(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง 
ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย           
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื   
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม  
 

 สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่
รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 

 2560 2559 
 (ปี) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 10 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 60 10 - 40 
ยานพาหนะ 5 5 
อุปกรณ์ 5 10 และ 12  5 และ 12 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ด าเนินงาน 3 5 และ 10 3 5 และ 10 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม ไดแ้ก่ ลินิน เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการโรงแรม ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานโดยปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของเคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิการเช่าในท่ีดินและค่าก่อสร้างวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุน 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ระยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
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 2560 2559 
 (ปี) 
ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 5 - 37 5 - 30 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 - 38 30 - 38 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด    
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน         
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  
 

(ฒ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 
รายได้จากกิจการโรงแรม 
 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 
รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้จากการยกเลิกและส้ินสุดสัญญาบริหาร และรายได้ค่าธรรมเนียมด าเนินการ  
 
รายไดค่้าบริหารจดัการ รายไดจ้ากการยกเลิกและส้ินสุดสญัญาบริหาร และรายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ บนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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การให้บริการ 
 
รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนั บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์ อนัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 
(ถ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับหุน้สามญั  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปี  
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การร่วมคา้ 

 
6 กำรขำยบริษัทย่อยทำงอ้อม 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษทั บูทิค มิดเทียร์ จ ากดั และ 
Chinese Panda Ltd. ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 49 ในบริษทั บูทิค มิดเทียร์ จ ากดั (เจา้ของโครงการเรนฮิลล์) ไดข้ายเงินลงทุน
ทั้ งหมดในราคา 446 ล้านบาท ให้แก่ Humax Corporatin และ Humax Operations Corporation ซ่ึงจดทะเบียนใน
ประเทศญ่ีปุ่นและบริษทั วนัเดอร์เทเบ้ิล (ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัไดรั้บ
ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนแลว้ ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค มิดเทียร์ จ ากดัดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 
198 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 231 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั (การก่อสร้าง ด าเนินงานและขายโครงการอสงัหาริมทรัพย)์ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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 บริษัท บูทิค มิดเทียร์ จ ำกดั 
 (ล้านบาท) 
ราคาขาย   446 

หัก ต้นทุนขำยของเงินลงทุนในบริษัท บูทิค มิดเทียร์ จ ำกดั    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8   
ลูกหน้ีการคา้ 3   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2   
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 216   
เงินกูย้มืระยะยาว (181)   
เจา้หน้ีอ่ืน (13)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (21)   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1)   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1)   
หัก   ผูซ้ื้อช าระเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
            แทนบริษทั บูทิค มิดเทียร์ จ ากดั 181   

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม   (198) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    
        - ค่านายหนา้   (14) 
        - อ่ืน ๆ               (3) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน   231 

 
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 

 
 (ล้านบาท) 

ราคาขาย   446 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย   (8) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    438 
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7 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท        
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
รายการและความสัมพันธ์ ท่ีมีกับบริษัทย่อย และการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 13 และ 14 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

   ของผูบ้ริหารส าคญั 
นางรัศมี ทกัราล ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางโซฟี มารี วนิ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั) 

ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการ 
   ร่วมกนั 

Element Capital Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีกรรมการ 
   ร่วมกนั 

Zenith Holding Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
Elevhold Pte. Ltd. สิงคโ์ปร์ เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
Square Root 49 Investments Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล ทรี จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล โฟร์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บี แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค แอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 

   



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั บีคิว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี อีโค โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บีอี เอช วนั จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค เอช วนั จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บีอี เอช ทู จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค เอช ทู จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บีอี โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค โฮลด้ิงส์ จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บีคิว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี เอม็ทีเอช จ ากดั 
 (ช่ือเดิม บริษทั บูทิค เอม็ทีเอช จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี พีเคเอน็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค พีเคเอน็ โฮลด้ิงส์ จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี พระโขนง จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค พระโขนง จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บูทิค พรีเมียร์ อินน์ ซอย 11 จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั  
(นายปรับชะรัน ซิงห์ ทกัราล ลาออกใน
เดือนมิถุนายน 2559) 

บริษทั บี รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โนดุ ฟู้ดส์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บี นอร์ธ ทู จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค นอร์ธ ทู จ ากดั) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บี นอร์ธ ทรี จ ากดั 
(ช่ือเดิม บริษทั บูทิค นอร์ธ ทรี จ ากดั 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ   

ก ารว างแผน  สั่ งก ารและควบ คุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
รายไดอ่ื้น เรียกเกบ็ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียรับ MLR หกั 1% - 1.5% ต่อปี 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาบริหาร ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย MLR ถึง MLR หกั 1% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการกูย้มื ตามท่ีระบุในสัญญา 
 

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


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้น     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - 120 - 120 
ดอกเบ้ียจ่าย - 156 - 156 
     
บริษัทย่อย     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 73,613 57,081 
เงินปันผลรับ  - - 65,820 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 18,595 16,698 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาบริหาร - - 13,388 - 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา - - 8,060 - 
รายไดอ่ื้น - - 1,417 199 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 11,288 8,884 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 824 - 
     
กำรร่วมค้ำ     
รายไดค่้าบริหารจดัการ  17,687 16,932 17,687 16,932 
ดอกเบ้ียรับ 2,748 2,873 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 128 - 95 - 
     
กรรมกำร     
รายไดอ่ื้น 196 - - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,527 2,045 1,527 1,910 
ค่าธรรมเนียมการกูย้มื - 533 - 533 
เงินปันผลจ่าย 396 - - - 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 3,444 1,473 3,444 1,473 
     
     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 

ผู้บริหำรส ำคญั     
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 67,995 61,138 67,995 61,138 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,317 342 1,317 342 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 69,312 61,480 69,312 61,480 
     
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4,603 13,592 4,603 13,592 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ - 2,029 - 2,029 
รายไดอ่ื้น - 3,347 - 1,818 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ - 58 - 53 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 51 5,044 - - 

 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ผูถื้อหุน้ - 11 - 11 
บริษทัยอ่ย - - 11,914 3,188 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 2,996 - 2,996 

รวม - 3,007 11,914 6,195 

 
 
 
 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 813 759 

รวม - - 813 759 

     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า     
กรรมการ (จ่ายคืนเงินมดัจ าท่ีกรรมการจ่าย     
   ช าระไปก่อน) : (ดูหมายเหตุขอ้ 17) - 7,700 - - 

 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง -1.5 - - 336,668 381,279 
การร่วมคา้ MLR-1 53,703 53,703 - - 

   53,703 53,703 336,668 381,279 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจาก  
    เงินลงทุนในการร่วมคา้   

 
- 

 
(12,750) 

 
- 

 
- 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ   

 
53,703 

 
40,953 

 
336,668 

 
381,279 

       
ดอกเบี้ยค้างรับ       
บริษทัยอ่ย   - - 73,204 74,917 
การร่วมคา้   11,575 8,827 - - 

   11,575 8,827 73,204 74,917 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,415) (6,640) - - 

ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ 10,160 2,187 73,204 74,917 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 381,279 319,110 
เพิ่มข้ึน - - 128,541 109,924 
ลดลง - - (173,152) (47,755) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 336,668 381,279 

     
กำรร่วมค้ำ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703 54,570 - - 
ลดลง - (867) - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 53,703 - - 

     
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703 54,570 381,279 319,110 
เพิ่มข้ึน - - 128,541 109,924 
ลดลง - (867) (173,152) (47,755) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 53,703 336,668 381,279 
 

ยอดเจา้หน้ีคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ผูถื้อหุน้ - 3,614 - - 
บริษทัยอ่ย - - 132 - 
กรรมการ 950 203 950 203 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  145 54 - - 

รวม 1,095 3,871 1,082 203 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เงินกู้ยมืระยะยาว อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 - - 216,165 227,665 
กรรมการ MLR ถึง 

MLR-1 
 

MLR 
 

- 
 

76,809 
 
- 

 
76,809 

รวม   - 76,809 216,165 304,474 

       
ดอกเบี้ยค้างจ่าย       
บริษทัยอ่ย   - - 14,386 8,239 
กรรมการ   - 566 - 370 
บุคคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - 899 - 899 

รวม   - 1,465 14,386 9,508 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 14,920 - 14,920 
ลดลง - (14,920) - (14,920) 

ณ  วันที่ 31 ธันวำคม - - - - 

     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 227,665 40,480 
เพิ่มข้ึน - - - 196,485 
ลดลง - - (11,500) (9,300) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 216,165 227,665 

     
     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 
กรรมกำร     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76,809 40,480 76,809 - 
เพิ่มข้ึน 30,000 80,500 30,000 80,500 
ลดลง (106,809) (44,171) (106,809) (3,691) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - 76,809 - 76,809 
 
 

รวมเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76,809 55,400 304,474 55,400 
เพิ่มข้ึน 30,000 80,500 30,000 276,985 
ลดลง (106,809) (59,091) (118,309) (27,911) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - 76,809 216,165 304,474 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลง      
จะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 

ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
จ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 

สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

ในปี 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์
และใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สญัญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุด
ของสญัญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 21 และ 40) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 

  (พันบาท) 
เงินสดในมือ  570 172 30 30 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  92,126 17,858 60,360 1,078 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  190,300 202,325 4,092 404 

รวม  282,996 220,355 64,482 1,512 

 
9 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 3,007 11,914 6,195 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  48,336 11,775 33,967 6,174 

รวม  48,336 14,782 45,881 12,369 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  - - 2,000 - 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  - 3,007 1,686 4,610 
3 - 6 เดือน  - - 1,686 1,585 
6 - 12 เดือน  - - 3,371 - 
มากกวา่ 12 เดือน  - - 3,171 - 

 7 - 3,007 11,914 6,195 

      



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  14,199 4,966 - 910 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  34,121 6,790 33,967 5,264 
3 - 6 เดือน  16 - - - 
6 - 12 เดือน  - 19 - - 

  48,336 11,775 33,967 6,174 

รวม  48,336 14,782 45,881 12,369 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
 

10 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - - 813 759 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  19,591 17,637 1,094 1,449 
เงินคา้งรับจากการขายเงินลงทุน 14 29,208 - 29,206 - 

รวม  48,799 17,637 31,113 2,208 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย  5,530 8,465 4,091 3,550 
ภาษีซ้ือรอขอคืน  5,748 1,913 91 34 
อ่ืนๆ   861 116 - - 

รวม  12,139 10,494 4,182 3,584 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 BT Phuket Holdings Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket 
Investment Ltd. ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดใน HPP Mauritius Ltd. (“นิติบุคคล
เฉพาะกิจ”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. โดยตามสัญญาซ้ือขายเงิน
ลงทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวจะตอ้งถือหุ้นของบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือ
หุ้นโดยบริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั และ BT Phuket Ltd. โดยเป็นธุรกิจในส่วนงานให้บริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ท
เมน้ท์ กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดในกลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย โดยมีรายละเอียด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม  
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5,520 
ลูกหน้ีการคา้   4,695 
ลูกหน้ีอ่ืน   331 
สินคา้คงเหลือ   28 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   520 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  16  639,081 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18  1,079 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   1,097 
   652,351 

    



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยสะสมที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายได้หรือค่าใช้จ่ายสะสมของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายดังกล่าวท่ีรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีจ านวนเงิน 106.18 ลา้นบาท 
 
ตามท่ีระบุในสัญญา กลุ่มบริษทัจะขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของนิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวในวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นจ านวนเงิน 923 ลา้นบาท  
 

   งบกำรเงินรวม  
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
หนีสิ้น    
เงินเบิกเกินบญัชี   4,209 
เจา้หน้ีการคา้   3,402 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง   17,726 
เจา้หน้ีอ่ืน   18,576 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระในภายในหน่ึงปี   29,813 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   181 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร   392,743 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19  21,551 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,036 
   499,237 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560 2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 18,887 16,996 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,551) (1,785) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการตีราคาท่ีดิน 187,321 - 
กลบัรายการส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ (52,861) - 
(กลบัรายการ) ส ารองเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้ (17,976) 3,676 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 124,820 18,887 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบริษทั บูทิค แลนด์ จ  ากดั และบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั โดย     
ใช้วิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากการค ้าประกนัเงินกู้
ภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559 
โครงการ Citadines   (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม              
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) ไทย 26.01 26.01 45,000 45,000 22,950  22,950  -  - 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             

 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) ไทย 26.01 26.01 20,000 20,000 10,200  10,200  -  - 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) ไทย 26.01 26.01 85,000 85,000 43,348  43,348  62,567  12,719 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) ไทย 26.01 26.01 88,000 88,000 44,880  44,880  62,253  6,168 
รวม       121,378  121,378  124,820  18,887 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พันบาท) 
รายได ้ 69,232 69,437 57,595 56,218 38,998 37,976 46,711 64,485 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ก.) 843 3,010 (5,182) (4,139) (2,820) (2,663) (13,531) 292 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
   การตีราคาท่ีดิน 109,074 - 89,592 - 57,400 - 111,219 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 54 92 (159) 128 68 8 56 313 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 109,971 3,102 84,252 (4,011) 54,648 (2,655) 97,744 605 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนทีเ่ป็นของกลุ่มบริษทั 56,085 1,582 42,966 (2,045) 27,871 (1,354) 49,848 309 
         

สินทรัพยห์มุนเวียน (ข.) 36,227  16,697 10,633  13,600 7,845  7,210 25,683  13,389 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  361,385  245,128 322,582  219,912 194,182  128,738 400,208  260,670 
หน้ีสินหมุนเวียน (ค.) (29,702) (27,600) (74,115) (25,312) (39,164) (20,055) (30,065) (28,986) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (ง.) (245,844) (222,130) (275,186) (308,538) (165,639) (173,315) (273,142) (220,135) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 122,066 12,095 (16,086) (100,338) (2,776) (57,422) 122,684 24,938 

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 62,253 6,168 - - - - 62,567 12,719 
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 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   6,168 4,586 - - - - 12,719 12,410 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 56,085 1,582 42,966 (2,045) 27,871 (1,354) 49,848 309 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน ณ วนัส้ินปี 62,253 6,168 42,966 (2,045) 27,871 (1,354) 62,567 12,719 
(กลบัรายการ) ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - (42,966) 2,045 (9,895) - - - 
(กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินใหกู้ย้ืมและ         

ดอกเบ้ียรับจากการร่วมคา้ - - - - (17,976) 1,354 - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 62,253 6,168 - - - - 62,567 12,719 
         

หมายเหตุ         
ก. รวมรายการต่อไปน้ี         

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,018  6,851 8,322  6,879 6,506  5,290 9,613  7,120 
- ตน้ทุนทางการเงิน 12,877  13,603 14,818  15,842 9,472  10,018 12,502  13,522 
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 725  (1,675) 1,290  (1,567) 222  (1,314) 1,177  (1,654) 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,713  10,198 6,739  9,867 4,886  5,252 21,167  7,514 
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น

และประมาณการหน้ีสิน) (18,967) 
 

(12,326) (17,614) 
 

(11,545) (18,993) 
 

(8,821) (19,081) 
 

(15,827) 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

และประมาณการหน้ีสิน) (213,350) 
 

(222,130) (246,671) 
 

(308,538) (147,357) 
 

(163,110) (239,795) 
 

(218,359) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

63 

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 151,169  65,560 
ซ้ือเงินลงทุน  98,267  88,703 
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  (61,065)  (469) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน -  (2,625) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 188,371  151,169 

 
รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายได ้ดงัน้ี 
 

ปี 2560 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากัด 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน ทู จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,985 บาท ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัได้
ปรับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั ใหก้บั
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท   

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน ทรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,985 บาท ในเดือนเมษายน 2560 บริษทั
ไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั 
ใหก้บับริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท 
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บริษัท บูทิค นิมมานโฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 
ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค นิมมาน 
โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 79,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 399,985 บาท บริษทั บูทิค นิมมานโฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ีแสดง
ไวใ้นตาราง 
 
Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 
 
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 บริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วร้อยละ 100 ของ Chiang Mai 
Holdings Mauritius 1 Ltd. เป็นจ านวนเงิน 132,000 บาท ซ่ึงยงัมิไดช้ าระทั้งจ านวน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ต่อมา บริษทัยอ่ยดงักล่าวออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 137.15 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้ดงักล่าวจ านวน 
94.72 ลา้นหุ้น ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 69 โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้น
เพิ่มทุนดงักล่าวดว้ยการแปลงเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยทางตรงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 97.53 ลา้นบาท และมีผลท าให้มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมเพิ่มข้ึน 44.51 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการแปลงเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน 
 
หลงัจากนั้น บริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 43 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว
ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 69 เหลือร้อยละ 26 เงินท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 59.03 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 1.83 
ลา้นบาท หลงัจากการจ าหน่ายหุ้นแลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนหลงัจากการจ าหน่ายเป็นจ านวน 38.96 ลา้น
บาท รวมทั้งส้ิน 83.47 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกบัมูลค่าขายท่ี
ไดรั้บถูกบนัทึกในส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 20.07 ลา้นบาท 
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สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียใน Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 103.54* 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (83.47) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 20.07 

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน โดยส่วนท่ีเหลือจ านวน 29.01 
ลา้นบาทแสดงเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ปี 2559 

 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั เป็นเงิน 67,990 บาท ซ่ึงบริษทั บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั 
มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงไวใ้นตาราง 
 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 99,990 บาท และไดข้ายหุ้นบางส่วน
ออกไปเป็นจ านวนเงิน 34,000 บาท บริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ี
แสดงไวใ้นตาราง 

 

BT PKN Holdings 3 Ltd. - บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd. 
 

ในเดือนกันยายน 2559 Boutique International Holdings Ltd. (“BIH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 68 ใน BT PKN Holdings 3 Ltd. (“BTPKNH3”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ  100 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา)  ท าให้ BTPKNH3 เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ส าหรับ BTPKNH3 มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหลาย
บริษทัตามท่ีแสดงไวใ้นตาราง 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วร้อยละ 100 ของบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน วนั จ ากดั เป็นเงิน 99,990 บาท  
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ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั 
จ ากดั ให้แก่บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั (บริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือผ่านโดยบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน   
โฮลด้ิงส์ 3 จ ากดั) ในราคา 99,990 บาท 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากัด 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั เป็นเงิน 
99,990 บาท นอกจากน้ี บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ีแสดง
ไวใ้นตาราง 
 

ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนและขายหุ้นส่วนหน่ึงในกลุ่มโครงการพระโขนงและเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 335,137 
บาท 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจ านวน 88 ลา้นบาท จาก 50 ลา้นบาท เป็น 138 ลา้นบาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั (ถือหุน้อยูร้่อยละ 100) เพิ่มใน
หุน้จดทะเบียนและช าระแลว้อีกเป็นจ านวน 88 ลา้นบาท  
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนใน Zillion Investment Ltd.  
 

ในเดือนกนัยายน 2559  BIH (บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Zillion Investment 
Ltd. (“Zillion”) (บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส) โดยบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญา Indicative Term 
Sheet กบั East Channel Ltd. (บริษทัจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) เพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Zillion โดย 
ณ วนัท่ีขาย Zillion ถือหุน้ร้อยละ 42 ใน BT PKN Holdings 1 Ltd. บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั และถือหุน้ร้อยละ 
100 ใน BT PKN Holdings Ltd. และบริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวมีสินทรัพย ์3 โครงการท่ีพระ
โขนง 

 

ในสัญญาเงินลงทุนทั้งหมด ท่ีใชด้ าเนินการเป็นจ านวน 201 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
 

1) ผูล้งทุนจะช าระส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 55.7 ลา้นบาท ให้แก่ BIH ณ วนัโอนหุ้นซ่ึงเป็นการขายหุ้นให้แก่  
ผูล้งทุนร้อยละ 100 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

67 

2) ค่าธรรมเนียมการเขา้ร่วมลงทุน (Origination fee) จ านวน 8.7 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จ่ายจากผูล้งทุน
ใหก้บับริษทั ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินทุนส่วนท่ีหน่ึง 

3) ส่วนทุนส าหรับโครงการของผูล้งทุนจ านวน 136.5 ลา้นบาท 
ก) ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 จะจ่ายให้กบั BT PKN Holdings 1 Ltd. และ บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั 

ตามล าดบัจาก Zillion Investment Ltd.  โดยรวมกบัทุนจดทะเบียนและเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ ทุนจดทะเบียน
ของ BT PKN Holdings 1 Ltd. และ บริษทั บูทิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั เท่ากบั 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
และ 100,000 บาท ตามล าดบั โดยท่ีร้อยละ 42 จะรับผิดชอบโดยผูล้งทุน และส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บเป็น
เงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ 

ข) การเรียกช าระเงินทุนแบ่งออกเป็น 3 วงเงินข้ึนอยูก่บัขั้นความส าเร็จและสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีไดรั้บ
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารส าหรับโครงการ  
 

กรณีท่ีไม่สามารถช าระเงินทุนตามท่ีระบุในสัญญาถือเป็นการผิดสัญญาน้ีและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา 

 

การเปลีย่นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทโดยอ านาจควบคุมไม่เปลีย่นแปลง 
 

ในเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริษทัได้จ  าหน่ายส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของเงินลงทุนใน Zillion Investment Ltd.     
ให้แก่ East Channel Ltd. มีผลท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 68 เหลือ ร้อยละ 26 เงินท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายเป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 โดยเงินจ านวน 0.2 ลา้นบาท (ตาม
สดัส่วนของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี) ไดถู้กโอนไปใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มเหล่าน้ีให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมอีกด้วย หลงัจากการขายหุ้นแลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกบัมูลค่าขายท่ีไดรั้บถูกรับรู้     
ในส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 
 

 

     (ล้านบาท) 
Zillion Investment Ltd.   55.73 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั   0.58 
BT PKN Holdings 3 Ltd.   0.59 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั 0.34   
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั 0.22   
BT PKN Holdings 2 Ltd. 0.36  0.92 

   57.82 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ
อพาร์ทเมน้ท ์

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

 
138,000 

 
138,000 

 
138,000 

 
138,000 

 
- 

 
- 

 
138,000 

 
138,000 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท โครงกำรวลิล่ำ วนั  และวลิล่ำ ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd.            
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42  2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ ไทย 26.42  26.42  2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย -  26.42  -  141,000 - - - - - - - - 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - - 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ แลนด์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์  ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 95.00 95.00 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 48.45 48.45 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
HPP Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 31.49 USD 1,600  USD 1,600  - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 31.49 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์(อยู่

ระหวา่งการปรับปรุง) 
ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 

บริษัทย่อยทางตรง                
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู  จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรบูทคิ ป่ำตอง สำย3               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากดั             
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
               

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

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
35.10 

 
35.10 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บูทคิ พเีคเอน็ จ ากดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน     ไทย 26.03 26.03 30,000 30,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)              
บริษทัย่อยทางตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100  100  1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holding Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd.             
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 44.88 44.88 100  100  - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100  100  - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100  100  - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพระโขนง ทรี               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28 38.28 5,000 5,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั             
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั               
               

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

กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

 
ไทย 

 
26.00 

 
100.00 

 
94,668 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 100 100 - - 100 100 - - 
Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

มอริเชียส 
26.00 - 137,280 - 36,802 - - - 36,802 - - - 

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค เชียงใหม่ โฮลดิ้งส์ ทรี จ ากดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทู 
   จ ากดั 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

 
100 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์  
   วนั จ ากดั 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

 
100 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย  Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             
Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

มอริเชียส 
26.00 - 137,124 - - - - - - - - - 

               

-     โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทู และเชียงใหม่ นิมมำน ทรี              
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทู จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
(ระหวา่งก่อสร้าง) 

 
ไทย 

 
99.99 

 
- 

 
20,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทรี จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
(ระหวา่งก่อสร้าง) 

 
ไทย 

 
99.99 

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง             
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.00 - 400 - 400 - - - 400 - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.00 - 300 - - - - - - - - - 
               
- โครงกำรเรนฮิลล์               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค รีเทล โฮลดิ้งส์ จ ากดั และ Kalarain Ltd.             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย - 64.90 - 77,000 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 6 6 - - 6 6 25,312 - 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 40,508 - 
               

บริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นโดยบริษัท บูทิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ำกดั             
บริษทั บูทิค รีเทล พเีคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
65.00 

 
65.00 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ไม่มีบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 

 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี             

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.              
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
- โครงกำร Citadines               
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 25,000  25,000  12,750  12,750  - - 12,750 12,750 - - 

รวม       190,996 153,794 (2,625) (2,625) 188,371 151,169 65,820 - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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15 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละกลุ่มของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
  31 ธันวำคม 2560 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holding 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม* 49.00 35.00 64.90 78.45 73.97 61.72 74.00   

          
สินทรัพยห์มุนเวียน 346 20,534 42,150 665,935 98,645 12,064 56,228   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 188,683 - 467,046 68,922 254,884 3,189 150,619   
หน้ีสินหมุนเวียน (10,035) (14,621) (65,529) (689,404)         (38,095)  (8,593) (6,175)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (327,572) - (478,032) (55,876) (361,448) (22,640) (87,868)   
สินทรัพย์สุทธิ (148,578) 5,913 (34,365) (10,423) (46,014) (15,980) 112,804   

 
         

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม** (72,803) 2,069 (22,302) (8,176) (34,036) (9,863) 83,474 (15,534) (77,171) 

 

         
 

         
 

         
 

         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  31 ธันวำคม 2560 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holding 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

รายได ้ 2,749 220,745 3,822 93,511 12,546 2,001 241   
ก าไร (ขาดทุน) (25,449) 194,225 (28,446) (31,688) (38,175) (11,325) (29,048)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 187,321 - 6,432 120,989 - - -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 161,872 194,225 (22,014) 89,301 (38,175) (11,325) (29,048)   
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย          
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12,470) 67,979 (18,461) (24,859) (28,238) (6,990) - (7,827) (30,866) 

 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บั    

    
  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 91,787 - 4,174 94,916 - - - 5,128 196,005 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (139) (26,340) (14,447) 26,665 (18,139) (3,843) (28,898)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - 407,106 (196,871) (16,612) (171,776) 10,600 (147,006)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (362,643) 179,384 (45,975) 226,696 (445) 229,720   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
   (ลดลง) สุทธิ (139) 18,123 (31,934) (35,922) 36,781 6,312 53,816   
          
เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม - 36,050 - - - - -   



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  31 ธันวำคม 2559 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

กลุ่มของบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี
ไม่มีสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม* 49.00 35.00 64.90 78.45 73.97 61.72   
         

สินทรัพยห์มุนเวียน             486  11,020 68,199 56,538 42,598 5,220   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         62,026  219,621 222,387 577,654 72,838 7,733   
หน้ีสินหมุนเวียน             (3,308)      (204,785)       (10,186) (66,196) (9,142) (6,521)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (369,653) (112,299)        (292,750) (667,720) (114,131) (11,087)   
สินทรัพย์สุทธิ      (310,449)        (86,443)          (12,350)  (99,724) (7,837) (4,655)   

 
        

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม** (152,120) (30,255) (8,015) (78,233) (5,797) (2,873) (12,441) (289,734) 
 

        
รายได ้ 2,881 71,336 195 32,348 286 1   
ขาดทุน (16,853) (3,515) (8,676) (72,654) (8,019) (4,798)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 276 36 - - - -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (16,577) (3,479) (8,676) (72,654) (8,019) (4,798)   
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,258) (1,230) (5,631) (56,997) (5,932) (2,961) (1,875) (82,884) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย         
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 135 13 - - - - - 148 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  31 ธันวำคม 2559 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

กลุ่มของบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี
ไม่มีสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (10,066) 26,880 10,461 (11,183) 124 (4,232)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 20,571 (1,796) (134,389) (122,050) (72,569) 3,226   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (10,663) (27,041) 164,099 157,352 112,792 6,226   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
   (ลดลง) สุทธิ (158) (1,957) 40,171 

 
24,119 

 
40,347 

 
5,220   

         

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - - - -   
 

*  ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยแสดงเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย
โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแตกต่างกนั 

 
**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยไดรั้บการปันส่วนตามอตัราร้อยละขา้งตน้ส าหรับส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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16 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

รำคำทุน/ รำคำประเมินใหม่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 222,892 437,570 8,044 3,262 66,754 367,113 1,105,635 
เพิ่มข้ึน 12,800 225 7,197 - 18,247 221,086 259,555 
โอน 5,324 337,018 - 93,903 11,734 (447,979) - 

จ าหน่าย  - - (94) (257) (5,607) - (5,958) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  
   และ 1 มกรำคม 2560 241,016 774,813 15,147 96,908 91,128 140,220 1,359,232 
เพิ่มข้ึน 338,858 21 98 1,133 1,961 252,567 594,638 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 567,190 - - - - - 567,190 
โอน - 319,506 - 17,139 26,132 (362,777) - 
โอนจากสินคา้คงเหลือ - - - - 6,321 - 6,321 
จ าหน่าย - (4) - - (7,554) - (7,558) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (213,384) (337,035) - (95,036) (32,623) (5,161) (683,239) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 933,680 757,301 15,245 20,144 85,365 24,849 1,836,584 

        
ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - (127,449) (7,362) (1,473) (58,333) - (194,617) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (356) (20,146) (1,058) (6,247) (6,273) - (34,080) 
จ าหน่าย - - 94 214 5,366 - 5,674 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ        
   1 มกรำคม 2560 (356) (147,595) (8,326) (7,506) (59,240) - (223,023) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (546) (17,168) (1,759) (9,376) (7,768) - (36,617) 
จ าหน่าย - - - - 6,100 - 6,100 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 889 19,712 - 15,094 8,463 - 44,158 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 (13) (145,051) (10,085) (1,788) (52,445) - (209,382) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 222,892 310,121 240 1,789 8,421 367,113 910,576 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 442 - - - 442 

 222,892 310,121 682 1,789 8,421 367,113 911,018 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  
   และ 1 มกรำคม 2560        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 240,660 627,218 1,699 89,402 31,888 140,220 1,131,087 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 5,122 - - - 5,122 

 240,660 627,218 6,821 89,402 31,888 140,220 1,136,209 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 933,667 612,250 1,184 18,356 32,920 24,849 1,623,226 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 3,976 - - - 3,976 

 933,667 612,250 5,160 18,356 32,920 24,849 1,627,202 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,579 ลา้นบาท (2559: 1,026 ล้านบาท) 
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน 7.9 
ลา้นบาท (2559: 16 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4 และร้อยละ MLR-1.75 ถึงร้อยละ MLR-1.5 (2559:    
ร้อยละ MLR-1.75 ถึงร้อยละ MLR-1.5) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,244 

 
-  3,244 

เพิ่มข้ึน 872  4,907  5,779 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 4,116  4,907  9,023 
เพิ่มข้ึน 107  1,500  1,607 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 4,223  6,407  10,630 

      

ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (239) 

 
-  (239) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,000)  (73)  (1,073) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 (1,239)  (73)  (1,312) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,085)  (1,244)  (2,329) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 (2,324)  (1,317)  (3,641) 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 3,005  -  3,005 
 3,005  -  3,005 

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 2,877  1,698  4,575 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  3,136  3,136 
 2,877  4,834  7,711 

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 1,899  2,584  4,483 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  2,506  2,506 
 1,899  5,090  6,989 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

83 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระได้
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินของบริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุก 3 - 5 ปี 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน แสดง
ในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคญั 

 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลทีไ่ม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคญัและ   

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคล้ายคลึง
กนั ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ีสูงข้ึน 
(ลดลง) 

 
17 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 

  งบกำรเงินรวม 
  2560 2559 
  (พันบาท) 
รำคำทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  355,477 281,945 
เพิ่มข้ึน  194,263 73,532 
จ าหน่าย  (283,887) - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  265,853 355,477 
    
    
    
    



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินรวม 
  2560 2559 
  (พันบาท) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (69,482) (52,803) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (24,513) (16,679) 
จ าหน่าย  67,566 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (26,429) (69,482) 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  285,995 229,142 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  239,424 285,995 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้  านองโครงการก่อสร้างทั้งหมดและสิทธิการเช่าท่ีดินเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 

 
บริษัท บูทิค มิด เทียร์ จ ำกดั (โครงกำร Rainhill) 
 
สญัญาเช่าท่ีดินมีอาย ุ 30 ปี นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2584 อยา่งไรกต็ามผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้
บริษทั เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2553  
 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 กลุ่มบริษทัขายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ใหก้บับริษทัอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 6) 

บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ำกดั และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ำกดั  และบริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ำกดั            
(โครงกำรพระโขนง : ดูรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 39) 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

85 

18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
ค่ำลขิสิทธิ์ซอฟท์แวร์     

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  3,757  2,161 
เพิ่มข้ึน  1,337  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ1 มกรำคม 2560  5,094  2,161 
เพิ่มข้ึน  2,237  - 
จ าหน่าย  (189)  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  (2,066)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  5,076  2,161 
     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (1,179)  (72) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (684)  (216) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  (1,863)  (288) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1,045)  (216) 
จ าหน่าย  163  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  987  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  (1,758)  (504) 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559  2,578  2,089 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  3,231  1,873 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  3,318  1,657 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี      
 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดรวม 13,995  3,740  (95,609)  (5,991) 
สุทธิภาษี (1,860)  -  1,860  - 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 12,135  3,740  (93,749)  (5,991) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดรวม 3,226  2,990  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 3,226  2,990  -  - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
  

 
 บนัทึกเป็น  

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
  

 
  

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
  

 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2559  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

การจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทั
ยอ่ยทางออ้ม  

จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้

เพื่อขาย  

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 124  1,211  1,880  3,215  392  (283)  -  (21)  3,303 
ยอดขาดทุนยกไป -    -  -  -  10,199  -  -  (5,094)  5,105 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -    -  -  -  4,401  -  -  -  4,401 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
    - การตีราคาท่ีดิน 

  
- 

  
  - 

  
- 

  
- 

  
460 

  
- 

  
- 

  
- 

  
460 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ค่าเส่ือมราคา -    -  -  -  201  -  -  -  201 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  525  -  525  -  -  -  -  525 
รวม 124  1,736  1,880  3,740  15,653  (283)  -  (5,115)  13,995 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินรวม 

 
 
 

 บนัทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  
 

  
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2559  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

การจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทั
ยอ่ยทางออ้ม  

จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้

เพื่อขาย  

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
    -การตีราคาท่ีดิน 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(113,898) 

  
- 

  
26,546 

  
(87,352) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ค่าเส่ือมราคา (3,955)  (1,966)  -  (5,921)  (3,585)  -  1,174  120  (8,212) 
สัญญาเช่าการเงิน (6)  (64)  -  (70)  25  -  -  -  (45) 
รวม (3,961)  (2,030)  -  (5,991)  (3,560)  (113,898)  1,174  26,666  (95,609) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  

2559 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธันวำคม 

2559 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธันวำคม 

2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี              
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 124  461  1,880  2,465  214  22  2,701 
การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  525  -  525  -  -  525 
รวม 124  986  1,880  2,990  214  22  3,226 

 
  
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุภายในปี 2565 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้
จ  านวน 119.74 ลา้นบาท (2559: 163.63 ล้านบาท) ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์   
 

20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  3,202 3,530 637 927 
อ่ืนๆ  - 481 - - 
รวม  3,202 4,011 637 927 

 
21 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชี     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 3,232 7,187 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 6,176 6,169 - - 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกธนำคำร 9,408 13,356 - - 
     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร      
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  28,131 164,135 - - 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
ช าระในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

169,724 42,590 - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี      
    ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  808 818 447 420 
หุน้กู ้  102,720 - 102,720 - 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  310,791 220,899 103,167 420 

      
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,030,835 962,323 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 7 - 76,809 216,165 304,474 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  425,996 479,682 - - 

  1,456,831 1,518,814 216,165 304,474 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  2,350 3,158 1,461 1,909 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  1,459,181 1,521,972 217,626 306,383 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  309,983 220,081 102,720 - 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  973,249 1,026,144 216,165 304,474 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี  483,582 492,670 - - 

รวม  1,766,814 1,738,895 318,885 304,474 

 
อัตราดอกเบี้ย 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 
 

ข)    เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ย 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
เงินเบิกเกินบญัชี ี 6.87 - 7.12  7.37  -  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5.75  4.75  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 6.03  4.00 - 6.25  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       5.28 - 6.28    5.03        5.28 - 6.28 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.75 - 5.28  4.75 - 6.53  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.06 - 8.79  5.06 - 8.79  5.06  5.06 
หุน้กู ้ 7.50  -   7.50  - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 3,152 3,127 3,042 3,018 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,578,592 1,024,304 - - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 239,424 285,995 - - 

รวม 1,821,168 1,313,426 3,042 3,018 

 
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 

 หุ้นกู้ของบริษทัค ้ าประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงถือโดยบริษทั บี คอร์ปอเรชั่น โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 
103.54 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 1 บาทต่อหุน้)  

 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

 เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนแห่งหน่ึง โดยเป็น
สินทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัรอง  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 4.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 6.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 
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กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกู้กบัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใต้
สัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การ
ด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินของเงินกู้ยืมบางรายการรวมทั้ ง
สถานะของส่วนของผูถื้อหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัได้รับหนังสือผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขดังกล่าวจาก
ธนาคารผูใ้หกู้แ้ลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว้
ในสัญญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 40) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชร้วมเป็นเงินทั้งส้ิน 919 ลา้นบาท (2559: 854 
ล้านบาท) 
 

หุ้นกู้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
หุน้กูร้ะยะยาว 105,000  - 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,280)  - 

สุทธิ 102,720  - 
    

 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้
วงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยมีอายขุองหุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปี  
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัลงนามในสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนรวมไม่เกิน 170 ลา้นบาท 
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ระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทมีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงิน 105 ลา้นบาท (105,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอาย ุ
15 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

 
การออกหุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขทุก 10 ลา้นบาทของมูลค่าหุ้นกูจ้ะมีสิทธิซ้ือหุ้นท่ีจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปคร้ังแรกมูลค่า 1 ลา้นบาทท่ีราคาปกติท่ีน าเสนอขายใหป้ระชาชนคร้ังแรก 
 
บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุ้นกูด้ว้ยหุ้นสามญัจ านวน 
103.54 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 
ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตลอดอายขุองหุน้กู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูอี้กเป็นจ านวน 65 ลา้นบาท 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 986 (178) 808 1,055 (237) 818 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,545 (195) 2,350 3,531 (373) 3,158 

รวม 3,531 (373) 3,158 4,586 (610) 3,976 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ       
   ภายในหน่ึงปี 542 (95) 447 542 (122) 420 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,581 (120) 1,461 2,124 (215) 1,909 

รวม 2,123 (215) 1,908 2,666 (337) 2,329 

 
22 เจ้ำหนีอ่ื้น      
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 7 1,095 3,871 1,082 203 
      

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
เจา้หน้ีอ่ืน  17,120 24,501 5,869 1,269 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  27,003 33,046 14,985 12,616 
  44,123 57,547 20,854 13,885 

รวม  45,218 61,418 21,936 14,088 

      
 

 
 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย  2,983 1,871 2,871 1,434 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  2,901 4,507 1,755 1,663 
ภาษีโรงเรือน  1,422 3,487 - - 
อ่ืนๆ  5,587 1,177 - - 

รวม  12,893 11,042 4,626 3,097 

 
24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,588 16,174 14,521 12,326 

รวม 17,588 16,174 14,521 12,326 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,053 1,906 2,084 1,023 
 3,053 1,906 2,084 1,023 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์     
พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในระหวา่งปี (1,414) 8,953 111 9,399 

ขาดทุนสะสมจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์         
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัส้ินปี 9,821 11,235 9,510 9,399 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี  1 มกราคม 16,174 5,569 12,326 1,338 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,731 1,734 1,881 981 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 322 172 203 42 
 3,053 1,906 2,084 1,023 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (1,414) 8,953 111 9,399 

     

อ่ืน ๆ     
รับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   ก าไรหรือขาดทุน - 566 - 566 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ (104) (820) - - 
โอนไปหน้ีสินท่ีรวมอยูใ่นกลุม่สินทรัพย ์     
   ไม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น     
   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (121) - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 17,588 16,174 14,521 12,326 
     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร 184 (2,038) 166 (1,780) 
สมมติฐานทางการเงิน 446 (864) 311 (665) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์และอ่ืนๆ (2,044) 11,855 (366) 11,844 

รวม (1,414) 8,953 111 9,399 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.83 3.16 2.83 3.16 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4-9 4-9 4-9 4-9 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน 19.5 20.5 19.5 20.5 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12.7 ปี 
(2559: 11.9 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
    เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,443) 1,707 (1,107) 1,328 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,661 (1,435) 1,293 (1,102) 

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (1,430) 1,772 (1,083) 1,337 

อตัราการมรณะในอนาคต     
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 51 (58) 46 (52) 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,209) 1,438 (964) 1,168 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,404 (1,206) 1,140 (961) 

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (1,173) 1,450 (1,012) 1,249 

อตัราการมรณะในอนาคต     
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 75 (86) 66 (76) 

 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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25 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2560 2559 2560 2559 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ าจากผูเ้ช่า  14,588 21,838 - - 
เงินประกนัผลงาน  13,486 22,284 - - 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการรอการรับรู้  4,195 4,195 4,195 4,195 

รวม  32,269 48,857 4,195 4,195 

 

26 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2560 2559 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 100 - - 3,400 340,000 
- หุน้สามญั 1 507,000 507,000 - - 
ลดมูลค่าหุน้จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท 1 - - 336,600 - 
เพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 1 - - 167,000 167,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
- หุ้นสำมัญ 1 507,000 507,000 507,000 507,000 
      

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
- หุน้สามญั 

 
100 

 
- 

 
- 

 
3,400 

 
340,000 

- หุน้สามญั 1 340,000 340,000 - - 
ลดมูลค่าหุน้จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท 1 - - 336,600 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
- หุ้นสำมัญ 1 340,000 340,000 340,000 340,000 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การออกหุ้นสามัญและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นผลให้จ านวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 
340,000,000 หุ้น และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 340 ลา้นบาท (340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็น 507 ลา้นบาท (507,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 

27 ส ำรองและส่วนเกนิทุน 
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กบัจ านวนเงินท่ีบริษทัจ่ายซ้ือ 
 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีขายกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย  
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน             
ปันผลได ้
 

28 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ
แต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี  

 
• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและคา้ปลีก 
• ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

 104 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 

 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 188,320  131,645  235,461  77,367  101,357  55,934  525,138  264,946 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 17,529  6,169  4,023  2,357  161,721  74,057  183,273  82,583 
รวมรำยได้ 205,849  137,814  239,484  79,724  263,078  129,991  708,411  347,529 
                

ดอกเบ้ียรับ 3,015  3,280  341  27  96  140  3,452  3,447 
ดอกเบ้ียจ่าย (79,116)  (58,383)  (10,773)  (11,214)  (5,078)  (4,695)  (94,967)  (74,292) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (34,958)  (32,036)  (160)  (7,440)  (2,545)  (1,289)  (37,663)  (34,765) 
        

    
    

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (122,878)  (106,149)  149,852  (9,129)  66,278  (49,604)  93,252  (164,882) 

                
สินทรัพยส่์วนงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,382,297  1,296,999  348,204  313,164  71,471  9,223  2,801,972  1,619,386 
                

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,946,250  1,458,984  319,464  285,450  103,312  78,079  2,369,026  1,822,513 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 
 

  ส่วนงำนธุรกจิ 

  2560  2559 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน   
รวมก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  93,252  (164,882) 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน   (66,483)  (24,963) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้  26,769  (189,845) 

 

สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  2,801,972  1,619,386 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  12,135  3,740 
- สินทรัพยอ่ื์น  317,940  175,693 

สินทรัพย์รวม  3,132,047  1,798,819 
     

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  2,369,026  1,822,513 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  93,749  5,991 
- หน้ีสินอ่ืน  206,600  242,308 

หนีสิ้นรวม  2,669,375  2,070,812 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม จ านวน 231 ลา้นบาท ท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 6 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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29 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บคืน 1,087  -  1,087  - 
รายไดอ่ื้นจากการปรับปรุงการขายเงินลงทุน -  5,514  -  - 
รายไดค่้านายหนา้ -  1,650  -  1,650 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการท่ีดิน -  -  1,417  - 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่าและบริการ -  816  -  - 
อ่ืนๆ  1,706  2,701  31  562 
รวม 2,793  10,681  2,535  2,212 

 
30 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่านายหนา้จากการขาย 6,721  3,185  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,452  3,083  -  - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 4,947  3,529  -  - 
ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 857  1,104  -  - 
ค่าโฆษณา 847  4,075  193  645 
ค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมสมาชิก 224  854  224  117 
อ่ืนๆ 824  2,562  688  1,612 
รวม 19,872  18,392  1,105  2,374 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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31 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 122,698  104,179  -  - 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 43,732  48,724  28,431  24,144 
ค่าเช่า 15,918  10,109  6,818  5,551 
ค่าสาธารณูปโภค 6,863  8,062  5,788  7,284 
ค่าบริการอ่ืน 3,574  2,703  730  681 
ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 2,422  2,996  1,166  1,148 
ค่าซ่อมบ ารุง 870  426  756  373 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20,195  18,984  6,562  6,026 
รวม 216,272  196,183  50,251  45,207 

 

32 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 54,214  54,234  54,214  54,234 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 1,317  342  1,317  342 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 963  1,046  963  1,046 
ผลประโยชน์อ่ืน 12,818  5,858  12,818  5,858 
 69,312  61,480  69,312  61,480 
พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 82,844  72,963  48,815  43,360 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 1,736  1,564  767  681 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,059  639  1,059  639 
ผลประโยชน์อ่ืน  13,549  19,656  6,580  10,985 
 99,188  94,822  57,221  55,665 
รวม 168,500  156,302  126,533  117,145 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานและบริษทัจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 168,500  156,302  126,533  117,145 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,617  34,080  2,329  1,073 
ค่าตดัจ าหน่าย  25,558  17,363  216  216 

 

34 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  11,288  8,884 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,527  2,201  1,527  2,066 
กิจการอ่ืน 29,841  23,057  -  - 
สถาบนัการเงิน 59,973  48,876  40  2,618 
หุน้กู ้ 3,389  -  3,389  - 
สญัญาเช่าการเงิน 237  158  122  12 
รวม 94,967  74,292  16,366  13,580 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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35 ภำษีเงินได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  15,731  519  2,342  - 
  15,731  519  2,342  - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 19        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (12,093)  294  (214)  (986) 
  (12,093)  294  (214)  (986) 
         
รวม  3,638  813  2,128  (986) 

         
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

 
 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
การตีราคาท่ีดิน  569,489  (113,898)  455,591  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า   
ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน      
ท่ีก าหนดไว ้ 1,414 

 

(283) 

 

1,131 

 

(8,953)  1,880 

 

(7,073) 
รวม 570,903  (114,181)  456,722  (8,953)  1,880  (7,073) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   26,769    (189,845) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  5,354  20  (37,969) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี 
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

  
(4,395) 

   
(6,935) 

การลดภาษีเงินได ้   (559)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   4,920    3,781 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์       
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
19,359 

   
43,077 

การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (21,041)    (1,141) 
รวม   3,638    813 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

 ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่           
ของผลประโยชน์พนกังาน              
ท่ีก าหนดไว ้ (111) 

 

22 

 

(89) 

 

(9,399)  1,880 

 

(7,519) 
รวม (111)  22  (89)  (9,399)  1,880  (7,519) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   66,278    (49,603) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  13,256  20  (9,921) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (5,062)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   2,230    639 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์       
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
- 

   
8,296 

การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (8,296)    - 
รวม   2,128    (986) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

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

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

(ข) อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธีิี์ในท่ีดินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
(ค) ส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

 112 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย วนัที่อนุมัติ กจิกรรม 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั 17 ธนัวาคม 2550 โรงแรมในกรุงเทพ 138 หอ้ง 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 17 ธนัวาคม 2550 โรงแรมในกรุงเทพ 127 หอ้ง 
บริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั 15 กรกฎาคม 2557 โรงแรมในภูเกต็ 171 หอ้ง 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ  ากดั 26 ตุลาคม 2558 โรงแรมในภูเกต็ 200 หอ้ง 
บริษทั เชียงใหม่ นิมมาน 1 จ ากดั 24 ตุลาคม 2560 โรงแรมในเชียงใหม่ 202 หอ้ง 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
37 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี   

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
   ของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐำน) 53,997  (107,493) 

 
64,150  (48,617) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  340,000  340,000  340,000  340,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.16  (0.32)  0.19  (0.14) 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อท่ีจะสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุม่บริษทั และเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารก าหนดกลยทุธ์เพื่อ
สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานท่ีดี และมีสถานะการเงินท่ี
แขง็แกร่ง ซ่ึงรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารจดัการทุนเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างเงินทุนและตน้ทุน
ของเงินทุนท่ีเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินโดยการพิจารณากูย้ืมเงิน ทั้งแบบอตัราคงท่ีและผนัแปรตามสถานการณ์ตลาด 
อยา่งไรกต็ามอตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นอตัราผนัแปร 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่ตามท่ี
ปรากฏในตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร  

รวม 

 

 ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
ปี 2560        
สินทรัพย์        

เงินฝากธนาคาร - - 282,426 - - 282,426 0.37 - 0.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี        

เก่ียวขอ้งกนั - - - 53,703 - 53,703 4.78 - 5.28 

รวม - - 282,426 57,703 - 336,129  

        
หนีสิ้น        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากธนาคาร - 

 
- 9,408 

 
- 

 
- 9,408 5.75 - 7.12 

   หุน้กู ้ 102,720 - - - - 102,720 7.50 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 28,131 547,253 483,582 1,058,966 4.00 - 6.03 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - - 169,725 425,996 - 595,721 4.75 - 5.28 

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 809 2,349 - - - 3,158 5.06 - 8.79 

รวม 103,529 2,349 207,264 973,249 483,582 1,769,973  
  

ปี 2559        
สินทรัพย์        

เงินฝากธนาคาร - - 220,183 - - 220,183 0.38 - 0.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี        

เก่ียวขอ้งกนั - - - 40,953 - 40,953 4.78 - 5.28 

รวม - - 220,183 40,953 - 261,136  
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 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร    

 ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้น        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากธนาคาร 

 
- 

 
- 

 
13,356 

 
- 

 
- 

 
13,356 4.75 - 7.73 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 10,000 164,135 459,653 492,669 1,126,457 4.00 - 6.25 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี        

เก่ียวขอ้งกนั - - - 76,809 - 76,809 5.28 - 6.28 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - 163,466 42,589 316,217 - 522,272 4.75 - 6.53 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 818 3,158 - - - 3,976 5.06 - 8.79 

รวม 818 176,624 220,080 852,679 492,669 1,742,870  
 

 
 
 
 
 
 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร   
 

ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

  (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

ปี 2560       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - - 64,452 - 64,452 0.37 - 0.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 336,668 - 4.78 - 5.28 

รวม - - 64,452 336,668 401,120  

       
หนีสิ้น       
หุน้กู ้ 102,720 - - - 102,720 7.50 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 216,165 216,165 5.03 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 447 1,461 - - 1,908 5.06 

รวม 103,167 1,461 - 216,165 320,793  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร   

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
ปี 2559       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - - 1,482 - 1,482 0.38 - 0.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 381,279 381,279 4.78 - 5.28 

รวม - - 1,482 381,279 382,761  

       
หนีสิ้น       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 304,474 304,474 5.28 - 6.28 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 420 1,909 - - 2,329 5.06 

รวม 420 1,909 - 304,474 306,803  

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 

   2560  2559 
   (พันบาท) 

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   328  2,354 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   328  2,354 

 
 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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39 ภำระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้ส าหรับ        
ท่ีดิน 82,800  298,200  82,800  298,200 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 214,830  156,501  -  - 
รวม 297,630  454,701  82,800  298,200 

 

ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 300  2,000  -  - 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินสองแปลงในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 328 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะช าระในวนัท่ีจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
92 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 9.2 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะช าระในวนัท่ี
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
ก) สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายสัญญา เน่ืองมาจากการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านกังาน ยานพาหนะ
และสัญญาบริการระยะยาว 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าแสดงดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 58,389  42,473  6,494  9,406 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 112,729  154,928  2,433  10,980 
หลงัจากหา้ปี 723,898  1,349,860  -  - 
รวม 895,016  1,547,261  8,927  20,386 

 
สัญญาเช่าที่ดนิ 
 
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและได้ช าระ         
เงินประกนัตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บโอนสิทธ์ิและหน้าท่ีตาม
สญัญาเช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยนิยอมในการโอนสิทธิ
การเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ
บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค      
พระโขนง ทรี จ ากดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั 
และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 
และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 ลา้น
บาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด ได้ท าบันทึก
ขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือครบก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่ท่ี
บริษทัยอ่ยไดใ้หเ้ช่าหรือใหบ้ริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัเร่ิมท าสัญญา
กับผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษัทย่อยได้เลิกให้เช่าหรือเลิกให้บริการกับบุคคลภายนอกบนท่ีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.10 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
รายเดือนแก่ผูใ้หเ้ช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือบริษทัยอ่ยไดใ้หเ้ช่าหรือใหบ้ริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบ
ก าหนดสามปีนบัแต่วนัเร่ิมท าสัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษทัยอ่ยไดเ้ลิกให้เช่าหรือให้บริการกบับุคคลภายนอก
บนท่ีดินดงักล่าว แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.08 ลา้น
บาท  
 
ในเดือนธนัวาคม 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 

 
สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 

 
บริษัทย่อย 

 
บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทข์องบริษทัยอ่ย สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย
ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด
รายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวให้
สิทธ์ิแก่บริษัทย่อยในการใช้ช่ือและตรายี่ห้อ “Oakwood” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนิน
โครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 
บริษัท บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากัด 

 
ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั ไฮแอท (ประเทศไทย) จ ากดั และ สัญญา
การก ากบัดูแลเชิงกลยุทธ์กบับริษทั Hyatt International (Asia) Limited, โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือ
ดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะ
ต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอัตราร้อยละของยอดรายได้รวมและ/หรือก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานของ
โครงการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบับริษทั Hyatt International Corporation โดยบริษทั
ดงักล่าวให้สิทธ์ิแก่บริษทัย่อยในการใช้ช่ือและตรายี่ห้อ “Hyatt Place” ภายใตช่ื้อ “ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง” 
สญัญาจะมีผลบงัคบัใชต้ลอดระยะเวลาเดียวกนักบัสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและสญัญาการจดัหากลยทุธ์ขา้งตน้ 
หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดโดยบริษทัและคู่สัญญาโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 

 
40 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 รายละเอียดของผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูกู้ย้มื และเงินกูย้มืคงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  
 

 
ผู้ให้กำรสนับสนุน 

 
ผู้กู้ยืม 

 ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบริษัท 

  
2560 

  
2559 

     (พันบาท) 
- บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั และ  
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
424,200 

  
450,000 

- 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 

  
 
 

632,325 

  
 
 

687,665 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
277,526 

  
98,736 

- บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

 
 

บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย 

  
 

97,400 

  
 

11,700 
- บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

 
 

บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย 

  
 

29,300 

  
 

6,200 
- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั  บริษทัยอ่ย  6,200  6,200 
        

รวมหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,466,951  1,260,501 

 
สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Mid Tier Holding Mauritius Ltd.) (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญา
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในกรณีท่ีผูข้ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การ
รับประกนั และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ความรับผิดชอบของผูข้ายจะไม่เกินราคาจ่ายซ้ือตามท่ีตกลงไว้
ในสัญญา โดยผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้กบัผูข้ายภายใน 2 ปีนบัจาก
วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายใน 5 ปีนับจาก
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 ส าหรับการเรียกร้องท่ีเก่ียวกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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นอกจากน้ี ตามสัญญาการซ้ือหุน้ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายอาจมีการปรับปรับปรุงรายการภายหลงัการซ้ือท่ีจะ
ด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 

ในเดือนสิงหาคม 2559 ผูซ้ื้อไดต้กลงจ่ายรายการปรับปรุงภายหลงัการซ้ือดงักล่าวมีจ านวนประมาณ 5 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทับนัทึกการรับเงินจากรายการปรับปรุงดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 
2559 
 

41 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
การจัดตั้งบริษัทใหม่ 
 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 จ ากดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

 
 การเสนอจัดสรรเงินปันผล 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 กรรมการมีมติเสนอการจดัสรรเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงิน 51 ลา้นบาท ต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีของ
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

  
42 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2559 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินของปี 2560 เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินของปี 2560 
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 31 ธันวำคม 2559 
งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 การจดั
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 )พันบาท(  
งบแสดงฐานะการเงิน      
ลูกหน้ีอ่ืน 14,615  3,022  17,637 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,516  (3,022)  10,494 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ : อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 215,238  (215,238)  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ : สิทธิการเช่า 70,757  (70,757)  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -  285,995  285,995 
เจา้หน้ีการคา้ 39,699  (35,552)  4,147 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -  35,552  35,552 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 57,335  106,800  164,135 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,069,123  (106,800)  962,323 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  42,590  42,590 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  8,779  8,779 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 599,081  (599,081)  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  76,809  76,809 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน -  479,682  479,682 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,619  (82,154)  1,465 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน -        73,375   73,375 
   -   

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมและศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 102,271  12,805  115,076 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 47,570  (12,805)  34,765 
   -   
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 31 ธันวำคม 2559 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 การจดั
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 )พันบาท(  
งบแสดงฐานะการเงิน      
ลูกหน้ีอ่ืน 1,542  666  2,208 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,250  (666)  3,584 
   -   

 

 1 มกรำคม 2559 
งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 การจดั
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 )พันบาท(  
งบแสดงฐานะการเงิน      
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ : อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 187,145  (187,145)  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ : สิทธิการเช่า 41,997  (41,997)  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -  229,142  229,142 
เจา้หน้ีการคา้ 38,452  (35,138)  3,314 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -  35,138  35,138 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 475,852  (475,852)  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  55,400  55,400 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน -  420,452  420,452 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,803  (63,853)  950 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน -  63,853  63,853 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน (ขาด) ของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
กำรตีรำคำใหม่ของที่ดนิ   

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ซ) และ 13 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินดว้ยวิธีตีราคาใหม่ โดยมูลค่า
ยุติธรรมของท่ี ดินถูกประเมินโดยผู ้ประเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระซ่ึงใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธี
เทียบขอ้มูลตลาด 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชว้ิจารณญาณและการ
ประมาณการหลายประการ และเน่ืองจากมูลค่าของ
ท่ีดินมีนัยส าคญั ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบ รวมถึง 
- การสอบถาม ท าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการ
ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมท่ีดิน 

- การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ
ของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีจดัจ้างโดยกลุ่ม
บริษทัโดยการพิจารณาคุณวุฒิดา้นวิชาชีพและเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

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

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 229,671,972       282,996,205       39,673,142         64,481,543         

ลูกหน้ีการคา้ 5, 7 20,116,320         29,865,123         54,057,074         27,409,674         

ลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 77,910,590         67,269,729         29,890,978         49,583,885         

สินคา้คงเหลือ 1,067,327           1,109,581           -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 4 -                     652,350,821       -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 15,270,966         12,138,638         4,288,362           4,182,471           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 344,037,175       1,045,730,097    127,909,556       145,657,573       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 18 3,103,000           3,151,764           3,000,000           3,041,910           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 143,412,838       124,820,069       -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     252,614,593       188,370,910       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 53,703,000         53,703,000         434,254,745       336,667,612       

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 14,273,552         10,160,330         83,890,686         73,204,094         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 18 2,460,384,263    1,627,201,695    4,733,639           6,989,355           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,375,819           3,318,403           1,441,084           1,657,200           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 14, 18 411,710,133       239,423,577       -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 21,124,436         12,135,493         11,363,744         2,576,339           

เงินมดัจาํท่ีดิน 37 -                     9,200,000           -                     9,200,000           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 32,415,868         3,202,473           570,859              637,200              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,143,502,909    2,086,316,804    791,869,350       622,344,620       
รวมสินทรัพย์ 3,487,540,084    3,132,046,901    919,778,906       768,002,193       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

    จากธนาคาร 18 80,731,250         9,408,268           -                     -                     

เจา้หน้ีการคา้ 5,079,993           3,508,163           -                     -                     

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 174,705,495       77,380,233         -                     -                     

เจา้หน้ีอ่ืน 5, 19 87,594,879         46,162,320         49,699,019         22,880,204         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 -                     -                     74,364,583         -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     712,449              -                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 46,424,499         28,130,509         -                     -                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                     169,724,348       -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                     26,044,123         -                     -                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 866,828              808,635              474,785              447,364              

หุน้กู้ 18 108,338,169       102,719,719       108,338,169       102,719,719       

ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย 593,835              592,808              593,835              592,808              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,301,431         6,380,371           15,744,926         -                     

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 4 -                     499,237,043       -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20 17,462,902         12,893,300         7,130,157           4,625,703           
รวมหนี้สินหมุนเวียน 538,099,281       982,989,840       257,057,923       131,265,798       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 18 1,588,192,969    1,030,835,353    -                     -                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 -                     -                     229,165,100       216,165,100       

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 18 556,005,068       425,996,373       -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     24,481,369         14,386,409         

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 99,969,698         76,337,805         -                     -                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 1,482,927           2,349,756           986,651              1,461,436           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 16,793,811         17,587,689         13,477,957         14,520,986         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 103,013,733       94,399,068         -                     -                     
ภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 10 6,544,081           8,203,780           -                     -                     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 22 43,911,949         28,074,818         -                     -                     
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,415,914,236    1,683,784,642    268,111,077       246,533,931       

รวมหนี้สิน 2,954,013,517    2,666,774,482    525,169,000       377,799,729       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน 507,000,000 507,000,000 507,000,000 507,000,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 11, 24 198,951,012 132,997,284       -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 5,593,317           2,760,491           5,593,317           2,760,491           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (384,061,118)     (282,389,436)     57,873,406         55,049,716         

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 24 (86,313,926)       (90,341,142)       -                     -                     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 443,079,601 439,416,146                 (8,856,817)           (7,607,743)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 517,248,886 542,443,343 394,609,906 390,202,464

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 16,277,681         (77,170,924)       -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 533,526,567 465,272,419       394,609,906 390,202,464

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,487,540,084 3,132,046,901 919,778,906 768,002,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม 
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 231,445,980    207,002,463    -                    -                  
รายไดค่้าบริหารจดัการ 5 16,931,964      28,050,813      129,168,793     101,664,215   
รายไดจ้ากการยกเลิกและส้ินสุดสญัญาบริหาร 5 7,240,935        14,481,870      13,420,935       35,929,493     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 11 291,019,447    230,919,866    60,548,626       40,392,993     
รายไดค่้าปรับจากงานก่อสร้างล่าชา้ 5,442,530        -                  -                    -                  
เงินปันผลรับ 5, 11 -                  -                  44,070,289       65,820,000     
ดอกเบ้ียรับ 5 3,412,793        3,452,146        16,858,871       18,691,222     
รายไดอ่ื้น 5, 26 700,679           2,793,331        294,327            2,535,221       
รวมรายได้ 556,194,328    486,700,489    264,361,841     265,033,144   

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 92,175,424      91,644,785      -                    -                  
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 5 5,901,780        9,235,180        119,826,594     126,532,955   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,030,227      62,176,906      2,374,712         2,544,918       
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน -                  2,299,477        -                    -                  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27 20,267,848      19,872,037      182,065            1,104,942       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 28 206,273,000    207,622,689    51,088,690       48,417,051     
ตน้ทุนทางการเงิน 5, 31 100,730,057    94,967,362      22,370,713       16,366,183     
รวมค่าใช้จ่าย 481,378,336    487,818,436    195,842,774     194,966,049   

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 4,722,966        (10,551,107)    -                    -                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 79,538,958      (11,669,054)    68,519,067       70,067,095     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (18,104,902)    (3,638,323)      (11,862,551)      (2,885,440)      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 61,434,056      (15,307,377)    56,656,516       67,181,655     

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัยอ่ย 32 26,460,522      569,489,191    -                    -                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 21, 32 (415,974)         1,413,946                (1,561,342)          (110,923)
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10 16,944,149      187,320,966    -                    -                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

   ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 (5,208,910)      (114,180,626)  312,268            22,185            
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 37,779,787      644,043,477    (1,249,074)        (88,738)           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 99,213,843      628,736,100    55,407,442       67,092,917     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (66,691,333)        15,559,012 56,656,516             67,181,655 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12      128,125,389      (30,866,389) -                    -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี        61,434,056      (15,307,377)         56,656,516       67,181,655 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 26,543,148      448,038,481            (1,249,074)            (88,738)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 11,236,639      196,004,996    -                    -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี        37,779,787      644,043,477         (1,249,074)            (88,738)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (40,148,185)      463,597,493         55,407,442       67,092,917 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12      139,362,028      165,138,607 -                    -                  
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี        99,213,843      628,736,100         55,407,442       67,092,917 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 34

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.20)               0.05                 0.17                  0.20                

(บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)จาก
ส่วนเกินทุน การวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการจาํหน่าย ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที่ดิน เบด็เสร็จอื่น ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน (ขาด)
หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  สะสม ที่กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 340,000,000     71,461,272         -                  (240,577,943)   (8,835,505)              -                     213,170             (8,622,335)           (144,951,156)     17,309,838        (289,733,866)    (272,424,028)    

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

    การขายบริษทัยอ่ย 4 -                   -                     -                  (54,610,014)     -                         -                     -                     -                       54,610,014         -                    -                   -                    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม
       ไม่เปลี่ยนแปลง 11 -                   61,536,012         -                  -                  -                         -                     -                     -                       -                     61,536,012        83,474,335       145,010,347     

   เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
       ในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                     -                  -                  -                         -                     -                     -                       -                     -                    (36,050,000)      (36,050,000)      
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   61,536,012         -                  -                  -                         -                     -                     -                       -                     61,536,012        47,424,335       108,960,347     

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร (ขาดทุน) -                   -                     -                  15,559,012      -                         -                     -                     -                       -                     15,559,012        (30,866,389)      (15,307,377)      

   กาํไรเบด็เสร็จอื่น -                   -                     -                  -                  1,131,158               351,373,630       95,533,693         448,038,481         -                     448,038,481      196,004,996     644,043,477     
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                     -                  15,559,012      1,131,158               351,373,630       95,533,693         448,038,481         -                     463,597,493      165,138,607     628,736,100     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                   -                     2,760,491        (2,760,491)       -                         -                     -                     -                       -                     -                    -                   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 340,000,000     132,997,284       2,760,491        (282,389,436)   (7,704,347)              351,373,630       95,746,863         439,416,146         (90,341,142)       542,443,343      (77,170,924)      465,272,419     

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน)
ส่วนเกินทุน จากการวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวม ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจาํหน่าย ของผลประโยชน์ จากการ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง ขาดทุน พนกังาน ตีราคาที่ดิน เบ็ดเสร็จอื่น ของ ภายใตก้าร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน (ขาด)
หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย  สะสม ที่กาํหนดไว้ ในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 340,000,000   132,997,284      2,760,491      (282,389,436)   (7,704,347)               351,373,630        95,746,863               439,416,146         (90,341,142)        542,443,343      (77,170,924)      465,272,419      

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

    การขายบริษทัย่อย 4 -                  -                    -                 18,852,477      -                           (22,879,693)        -                           (22,879,693)         4,027,216           -                    -                   -                    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 35 -                  -                    -                 (51,000,000)     -                           -                      -                           -                       -                     (51,000,000)       -                   (51,000,000)      
   รวมเงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                 (51,000,000)     -                           -                      -                           -                       -                     (51,000,000)       -                   (51,000,000)      

การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยโดยอาํนาจควบคุม
       ไม่เปลี่ยนแปลง 11 -                  65,953,728        -                 -                  -                           -                      -                           -                       -                     65,953,728        119,366,700     185,320,428      

   เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย 12 -                  -                    -                 -                  -                           -                      -                           -                       -                     -                    (165,280,123)    (165,280,123)    
   รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  65,953,728        -                 -                  -                           -                      -                           -                       -                     65,953,728        (45,913,423)      20,040,305       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                    -                 (66,691,333)     -                           -                      -                           -                       -                     (66,691,333)       128,125,389     61,434,056       

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                    -                 -                  (690,183)                  18,591,815          8,641,516                 26,543,148           -                     26,543,148        11,236,639       37,779,787       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                 (66,691,333)     (690,183)                  18,591,815          8,641,516                 26,543,148           -                     (40,148,185)       139,362,028     99,213,843       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                  -                    2,832,826      (2,832,826)       -                           -                      -                           -                       -                     -                    -                   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 340,000,000   198,951,012      5,593,317      (384,061,118)   (8,394,530)               347,085,752        104,388,379             443,079,601         (86,313,926)        517,248,886      16,277,681       533,526,567      

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ ทุนสาํรอง กาํไร (ขาดทุน) สะสม ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 340,000,000       -                          (9,371,448)              (7,519,005)               323,109,547       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                          67,181,655             -                           67,181,655         
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                          -                                              (88,738) (88,738)               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                          67,181,655             (88,738)                    67,092,917         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                      2,760,491               (2,760,491)              -                           -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 340,000,000       2,760,491               55,049,716             (7,607,743)               390,202,464       

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 13



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ ทุนสาํรอง กาํไร (ขาดทุน) สะสม ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 340,000,000       2,760,491        55,049,716             (7,607,743)               390,202,464       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 35 -                      -                   (51,000,000)            -                           (51,000,000)        
     รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                   (51,000,000)            -                           (51,000,000)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                   56,656,516             -                           56,656,516         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                   -                                         (1,249,074) (1,249,074)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                   56,656,516             (1,249,074)               55,407,442         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                      2,832,826        (2,832,826)              -                           -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 340,000,000       5,593,317        57,873,406             (8,856,817)               394,609,906       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 14



บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 61,434,056       (15,307,377)     56,656,516       67,181,655       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,104,902       3,638,323         11,862,551       2,885,440         
ตน้ทุนทางการเงิน 100,730,057     94,967,362       22,370,713       16,366,183       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,327,385       37,663,110       2,374,712         2,544,918         
ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 33,702,842       24,513,796       -                   -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,970,048         3,052,206         4,575,529         2,084,303         
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัย่อย (2,299,477)       2,299,477         -                   -                   
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้สุทธิจากภาษี 10 (4,722,966)       10,551,107       -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                   -                   518,544           -                   
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 294,655           (14,710)            193,873           -                   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,745             -                   -                   -                   
ดอกเบ้ียรับ (3,412,793)       (3,452,146)       (16,858,871)     (18,691,222)     
เงินปันผลรับ 11 -                   -                   (44,070,289)     (65,820,000)     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4, 11 (291,019,447)   (230,919,866)   (60,548,626)     (40,392,993)     

(58,864,993)     (73,008,718)     (22,925,348)     (33,841,716)     
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 3,152,974         (27,814,204)     (26,647,400)     (20,105,963)     
ลูกหน้ีอ่ืน (25,160,234)     (3,162,755)       2,137,696         (575,506)          
สินคา้คงเหลือ 42,254             (248,881)          -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,585,716)       (5,400,897)       (105,893)          (57,579)            
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 48,764             (24,809)            41,910             (23,973)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (29,112,194)     (567,034)          66,341             289,500           
เจา้หน้ีการคา้ 966,890           2,870,707         -                   -                   
เจา้หน้ีอ่ืน (8,642,220)       15,292,011       (13,586,114)     7,716,413         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,960,228         2,633,586         615,109           1,529,049         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,189,468         15,404,305       -                   -                   
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,179,900)       -                   (7,179,900)       -                   
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (118,184,679)   (74,026,689)     (67,583,599)     (45,069,775)     
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (14,099,399)     (11,432,648)     (4,592,763)       (2,882,416)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (132,284,078)   (85,459,337)     (72,176,362)     (47,952,191)     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4, 11 918,775,111     438,051,388     8,031,220         199,970           
เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4 (20,467,391)     (17,282,398)     -                   -                   
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัย่อย -                   -                   (72,170,652)     (599,955)          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 18,950             25,866             -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (730,633,677)   (505,083,329)   (96,752)            (1,607,641)       
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินมดัจาํท่ีดิน -                   (9,200,000)       9,200,000         20,800,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (433,332)          (2,237,420)       -                   -                   
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (205,448,709)   (194,263,492)   -                   -                   
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   36,793,235       78,039,776       
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                   -                   (134,880,368)   (128,540,607)   
เงินปันผลรับ -                   -                   44,070,289       65,820,000       
รับดอกเบ้ีย 714,217           703,914           6,153,735         17,981,868       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (37,474,831)     (289,285,471)   (102,899,293)   52,093,411       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

   ระยะสั้นจากธนาคาร 66,996,413       710,474           -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (986,809)          (1,054,654)       (542,196)          (542,196)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากธนาคาร 659,820,434     537,157,751     -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากธนาคาร (509,239,069)   (184,330,500)   -                   -                   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   30,000,000       87,237,500       30,000,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   (106,809,285)   -                   (118,309,285)   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 95,558,615       152,615,789     -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน (135,274,268)   (36,330,862)     -                   -                   
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู้ 3,150,000         101,900,000     3,150,000         101,900,000     
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 35 (51,000,000)     -                   (51,000,000)     -                   
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (165,280,123)   (36,050,000)     -                   -                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปล่ียนแปลง 245,031,912     55,732,785       120,293,862     55,732,785       
จ่ายดอกเบ้ีย (97,862,324)     (70,635,540)     (8,871,912)       (9,953,434)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 110,914,781     442,905,958     150,267,254     58,827,870       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

16



บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (58,844,128)     68,161,150       (24,808,401)     62,969,090       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 282,996,205     220,354,950     64,481,543 1,512,453
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถูกจดัประเภท

   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายตน้งวด 5,519,895         (5,519,895)       -                   -                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 229,671,972 282,996,205 39,673,142 64,481,543

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 174,705,494     77,380,233       -                   -                   
แปลงหน้ีสินและดอกเบ้ียคา้งชาํระของบริษทัย่อยเป็น

   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 -                   44,510,561       -                   -                   
แปลงเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยและดอกเบ้ียคา้งรับไปเป็น

   ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง 11 -                   -                   -                   97,534,554       
เงินสดคา้งรับจากการปรับราคาหลงัการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4 3,796,087         -                   -                   -                   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีอ่ืน 
20 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
22 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
23 ทุนเรือนหุน้ 
24 ส ารองและส่วนเกินทุน 
25 ส่วนงานด าเนินงาน 
26 รายไดอ่ื้น 
27 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
28 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
29 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
31 ตน้ทุนทางการเงิน 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

32 ภาษีเงินได ้
33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
34 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
35 เงินปันผล 
36 เคร่ืองมือทางการเงิน 
37 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
38 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 170/67 ชั้น 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากัดในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2550 และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 38) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐ
มอริเชียส (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 24) 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกลูทกัราล         
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขาย
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และให้บริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รายละ เอียดของ
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
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สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนข้ึนท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 39  
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
ท่ีดิน การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
 

(ค)  สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 10 การจดัประเภทการร่วมการงาน 
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 11 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั  

(De facto control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 16 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 10 และ 11 การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
– ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้– ขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 38 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน – ขอ้สมมติส าคญัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากร 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม     
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
  

• หมายเหตุขอ้ 13  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
• หมายเหตุขอ้ 36   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั    
 

 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
  
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้ นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย       
การควบคุมร่วม  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกับกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี          
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน           
งบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือคือวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นธุรกิจให้บริการท่ีพกัโรงแรมและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืน
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั   
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป  สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่า
ดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตดั
จ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

(ช) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมด 
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(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง 
ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย           
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื   
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม  
 

 สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่
รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 60 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
อุปกรณ์ 5 และ 10 และ 12  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ด าเนินงาน 3 และ 5 และ 10 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม ไดแ้ก่ ลินิน เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการโรงแรม ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานโดยปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของเคร่ืองใชใ้นการด าเนินกิจการโรงแรม การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิการเช่าในท่ีดินและค่าก่อสร้างวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุน 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ระยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 5 - 37 ปี 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 - 38 ปี 

 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด    
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน         
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

35 

รายได้จากกิจการโรงแรม 
 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 

รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้จากการยกเลิกและส้ินสุดสัญญาบริหาร 
 

รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดจ้ากการยกเลิกและส้ินสุดสัญญาบริหาร บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์ง
คา้ง 
 

การให้บริการ 
 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนั บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
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(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ถ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับหุน้สามญั  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปี  
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การร่วมคา้ 
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4 กำรขำยบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 BT Phuket Holdings Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket 
Investment Ltd. ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดใน HPP Mauritius Ltd. (“นิติบุคคลเฉพาะ
กิจ”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. โดยตามสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน 
นิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวจะตอ้งถือหุ้นของบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั และ BT Phuket Ltd. โดยเป็นธุรกิจในส่วนงานให้บริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดในกลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าวจ านวน 652.35 ลา้นบาทและ 
499.24 ลา้นบาทตามล าดบั เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในปี 
2560 
 
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 BT Phuket Holdings Ltd. ได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน  HPP 
Mauritius Ltd. (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากัด (เจา้ของโรงแรม 
Hyatt Place Phuket) เป็นจ านวน 923 ล้านบาท ให้แก่ Amchase Phuket HP PTE Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์  กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนแลว้ ตน้ทุนของเงินลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจและบริษทั บูทิค 
ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 618 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 21 ลา้นบาท 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 BT Phuket Holdings Ltd. ท าสัญญาปรับราคาหลงัการขายหุ้นกบั Global Investment Asia 
Ltd. (“GIA”) (ช่ือเดิมคือ Dailywell Group SA ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งและปรับปรุงให้เป็นผูซ้ื้อหุ้นโดย 
Amchase Phuket HP PTE Ltd.) และบริษทั แอมเชส ภูเก็ต เอชพี (ประเทศไทย) จ  ากดั (“AHPT”) (ช่ือเดิมคือ บริษทั 
บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากัด) เพื่อท่ีจะเสร็จส้ินการปรับปรุงรายการหลังการขายหุ้น ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา GIA 
ก าหนดให้ AHPT เป็นผูจ่้ายเงินเพิ่มเติมท่ีจะไดรั้บโดย BT Phuket Holdings Ltd. จาก GIA เป็นจ านวนเงิน 3.8 ลา้น
บาท กลุ่มบริษทัรับรู้เงินท่ีจะไดรั้บเพิ่มเติมเป็นส่วนหน่ึงของราคาขาย 
 
ดงันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 288 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนิน
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั (การก่อสร้าง ด าเนินงานและขายโครงการอสงัหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (ล้านบาท) 
ราคาขาย              923 
ราคาขายส่วนเพิ่มจากการปรับราคาหลงัการขายหุน้   4 
รวมรำคำขำย   927 
    

หัก ต้นทุนขำยของเงินลงทุน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             4   
ลูกหน้ีการคา้           11   
ลูกหน้ีอ่ืน            2   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน            2   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        632   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            1   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน            1   
เงินกูย้มืระยะยาว (449)   
เจา้หน้ีการคา้ (3)   
เจา้หน้ีอ่ืน (9)   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1)   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (22)   
หัก   ผูซ้ื้อช าระเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
            แทนบริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั         449   

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม              618 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    
        - ค่านายหนา้   (19) 
        - อ่ืน ๆ               (2) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน              288 

 

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 

 
 

 (ล้านบาท) 
ราคาขาย   927 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย   (4) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    923 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท        
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
รายการและความสัมพันธ์ ท่ี มีกับการร่วมค้าและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  10 และ 11 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

   ของผูบ้ริหารส าคญั 
นางรัศมี ทกัราล ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางสาวรัยษา ทกัราล ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
นางสาวสุรัยญา นฤหลา้ ไทย ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว 

   ของผูบ้ริหารส าคญั  
Mr. Mohit Maheshwari สิงคโปร์ บุคคลในครอบครัวของผูบ้ริหารส าคญั 
นางโซฟี มารี วนิ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
นายอทัพาเลนดู กุ๊ปตา้ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ ไทย กรรมการและท่ีปรึกษา 
บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการ 

   ร่วมกนั 
Element Capital Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีกรรมการ 

   ร่วมกนั 
Zenith Holding Mauritius Limited สาธารณรัฐมอริเชียส เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
Elevhold Pte. Ltd. สาธารณรัฐสิงคโ์ปร์ เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

Square Root 49 Investments Ltd. สาธารณรัฐมอริเชียส มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีแอล โฟร์ จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีคิว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บี นอร์ธ ทู จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บี นอร์ธ ทรี จ ากดั ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ   

ก ารว างแผน  สั่ งก ารและควบ คุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ดอกเบ้ียรับ MLR หกัร้อยละ 1 - 1.5 ต่อปี 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาบริหาร ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดอ่ื้น เรียกเกบ็ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา ตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย MLR หกัร้อยละ 1 ต่อปี  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเบ้ียประชุม ตามท่ีระบุในสัญญา 
 

https://smelink.net/company/the-post-publishing-public-company-limited.html
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 112,237 73,613 
เงินปันผลรับ  - - 44,070 65,820 
ดอกเบ้ียรับ - - 16,809 18,595 
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาบริหาร - - - 13,388 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา - - 6,180 8,060 
รายไดอ่ื้น - - - 1,417 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 11,934 11,288 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 547 824 
     

กำรร่วมค้ำ     
รายไดค่้าบริหารจดัการ  16,932 17,687 16,932 17,687 
ดอกเบ้ียรับ 2,699 2,748 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 128 - 95 
     
กรรมกำร     
รายไดอ่ื้น - 196 - - 
เงินปันผลจ่าย 5,610 396 5,610 - 
ค่าเบ้ียประชุม 3,800 3,800 3,800 3,800 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 4,350 4,044 4,350 4,044 
ดอกเบ้ียจ่าย - 1,527 - 1,527 
     

ผู้บริหำรส ำคญั     
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 60,522 67,995 60,522 67,995 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,298 1,317 3,298 1,317 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 63,820 69,312 63,820 69,312 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้าบริหารจดัการ - 4,603 - 4,603 
เงินปันผลจ่าย 13,770 - 13,770 - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 51 - - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 51 12 - 

 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย - - 54,057 11,914 

รวม - - 54,057 11,914 
 

ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 813 

รวม - - - 813 
 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง -1.5 - - 434,755 336,668 
การร่วมคา้ MLR-1 53,703 53,703 - - 

   53,703 53,703 434,755 336,668 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   - - (500) - 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั-สุทธ ิ   

 
53,703 

 
53,703 

 
434,255 

 
336,668 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ดอกเบี้ยค้างรับ       
บริษทัยอ่ย   - - 83,909 73,204 
การร่วมคา้   14,274 11,575 - - 

   14,274 11,575 83,909 73,204 
หัก ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชี     
      ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (1,415) - - 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (19) - 

ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ 14,274 10,160 83,890 73,204 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 336,668 381,279 
เพิ่มข้ึน - - 134,880 128,541 
ลดลง - - (36,793) (173,152) 

 - - 434,755 336,668 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (500) - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  - - 434,255 336,668 

     
กำรร่วมค้ำ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703 53,703 - - 
เพิ่มข้ึน - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 53,703 - - 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703 53,703 336,668 381,279 
เพิ่มข้ึน - - 134,880 128,541 
ลดลง - - (36,793) (173,152) 
 53,703 53,703 434,755 336,668 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (500) - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,703 53,703 434,255 336,668 
 

ยอดเจา้หน้ีคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 270 132 
กรรมการ 950 950 950 950 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,300 145 4,296 - 

รวม 5,250 1,095 5,516 1,082 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 - - 74,365 - 

รวม   - - 74,365 - 
       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย       
บริษทัยอ่ย   - - 712 - 

รวม   - - 712 - 
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เงินกู้ยมืระยะยาว อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 - - 229,165 216,165 

รวม   - - 229,165 216,165 
       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย       
บริษทัยอ่ย   - - 24,481 14,386 

รวม   - - 24,481 14,386 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 216,165 227,665 
เพิ่มข้ึน - - 87,365 - 
ลดลง - - - (11,500) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 303,530 216,165 
     

กรรมกำร     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 76,809 - 76,809 
เพิ่มข้ึน - 30,000 - 30,000 
ลดลง - (106,809) - (106,809) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - - - 
 
 

รวมเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 76,809 216,165 304,474 
เพิ่มข้ึน - 30,000 87,365 30,000 
ลดลง - (106,809) - (118,309) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - - 303,530 216,165 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษทัย่อยและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลง      
จะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ินงวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 

ส าหรับโครงการพระโขนงและโครงการเชียงใหม่ เงินตน้และดอกเบ้ียจะจ่ายช าระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
จ าหน่ายเงินลงทุนและเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา  
 

สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

บริษทัได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง โดยบริษัทจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์และ
ใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สัญญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุดของ
สญัญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 18 และ 38) 
 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 

  (พันบาท) 
เงินสดในมือ  381 570 30 30 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  41,430 92,126 1,249 60,360 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  187,861 190,300 38,394 4,092 

รวม  229,672 282,996 39,673 64,482 
 

 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 54,057 11,914 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  20,116 29,865 - 15,496 

รวม  20,116 29,865 54,057 27,410 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  - - 3,400 2,000 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  - - 12,436 1,686 
3 - 6 เดือน  - - 12,008 1,686 
6 - 12 เดือน  - - 20,593 3,371 
มากกวา่ 12 เดือน  - - 5,620 3,171 

  - - 54,057 11,914 
      

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  18,500 14,199 - - 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  1,616 15,650 - 15,496 
3 - 6 เดือน  - 16 - - 
6 - 12 เดือน  - - - - 

  20,116 29,865 - 15,496 

รวม  20,116 29,865 54,057 27,410 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - - 813 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  48,995 19,591 977 1,094 
เงินคา้งรับจากการขายเงินลงทุน 11 28,916 47,679 28,914 47,677 

รวม  77,911 67,270 29,891 49,584 

 
9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
ภาษีซ้ือรอขอคืน  9,274 5,748 197 91 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย  5,951 5,530 4,091 4,091 
อ่ืนๆ   46 861 - - 

รวม  15,271 12,139 4,288 4,182 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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10 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 124,820 18,887 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4,723 (10,551) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการตีราคาท่ีดิน 17,111 187,311 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้

 
(167) 

 
10 

กลบัรายการส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ (1,660) (52,861) 
กลบัรายการส ารองเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้ (1,414) (17,976) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 143,413 124,820 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงส่วนแบ่ง
ขาดทุนมีมูลค่าเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากการค ้าประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
โครงการ Citadines   (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม              
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) ไทย 26.01 26.01 45,000 45,000 22,950  22,950  1,613  - 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             

 อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) ไทย 26.01 26.01 20,000 20,000 10,200  10,200  -  - 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) ไทย 26.01 26.01 85,000 85,000 43,348  43,348  68,765  62,567 
บริษทั บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรมและ             
    อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) ไทย 26.01 26.01 88,000 88,000 44,880  44,880  73,035  62,253 
รวม       121,378  121,378  143,413  124,820 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 
รายได ้ 75,499 69,232 59,944 57,595 42,579 38,998 71,025 46,711 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (ก.) 8,399 843 (4,605) (5,182) 419 (2,820) 5,049 (13,531) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
   การตีราคาท่ีดิน 12,840 109,074 7,856 89,591 5,608 57,400 7,248 111,219 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (97) 54 3 (159) (89) 68 (145) 56 

ก าไรเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 21,142 109,971 3,254 84,252 5,938 54,648 12,152 97,744 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 10,782 56,085 1,660 42,966 3,028 27,871 6,198 49,848 
         

สินทรัพยห์มุนเวียน (ข.) 27,415 27,166  10,906 10,633  7,969 7,845  13,651 16,622 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  381,102 370,446  324,052 322,582  196,575 194,182  414,776 409,269  
หน้ีสินหมุนเวียน (ค.) (26,794) (26,487) 30,670 (23,491) (18,637) (23,766) (28,013) (26,384) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (ง.) (238,515) (249,059) (317,120) (325,810) (182,745) (181,037) (265,580) (276,823) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 143,208 122,066 (12,832) (16,086) 3,162 (2,776) 134,834 122,684 

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 73,035 62,253 - - 1,613 - 68,765 62,567 
 
 
 

 

 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จ ำกดั บริษัท บูทิค บูเลอวำร์ด จ ำกดั บริษัท บูทิค แลนด์ จ ำกดั บริษัท บูทิค เรียลตี ้จ ำกดั 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุม่บริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม   62,253 6,168 - - - - 62,567 12,719 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 10,782 56,085 1,660 42,966 3,028 27,871 6,198 49,848 
ส่วนไดเ้สียของกลุม่บริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน 
   ณ วนัส้ินปี 73,035 62,253 1,660 42,966 3,028 27,871 68,765 62,567 
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - (1,660) (42,966) - (9,895) - - 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินใหกู้ย้มืและ         

ดอกเบ้ียรับจากการร่วมคา้ - - - - (1,415) (17,976) - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 73,035 62,253 - - 1,613 - 68,765 62,567 
         

หมายเหตุ         
ก. รวมรายการต่อไปน้ี         

- ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,366 11,018  7,447 8,322  4,853 6,506  10,345 9,613  
- ตน้ทุนทางการเงิน 11,834 12,877  14,202 14,818  9,247 9,522  13,809 12,552  
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 716 725  317 1,290  138 222  836 1,177  

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,026 21,653 6,927 6,739  5,262 4,886  9,651 12,106  
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) (17,577) (17,577) (24,011) (16,778) (12,716) (18,445) (16,981) (16,981) 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน และประมาณการหน้ีสิน) (194,692) (212,268) (228,822) (245,286) (23,856) (146,188) (221,804) (239,785) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

54 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 188,371  151,169 
ซ้ือเงินลงทุน  72,308  98,267 
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  (8,065)  (61,065) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 252,614  188,371 

 
รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายได ้ดงัน้ี 
 

ปี 2561 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 จ ากัด 
 
ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ใน
เดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค แบงค็อก 
สุขุมวิท 16-2 จ  ากดั ให้กบับริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 600,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 
ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ ในบริษทั บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท 
 
ต่อมา ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงประกอบดว้ย หุน้สามญัจ านวน 1,152,000 
หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 10,548,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้น
สามญัจ านวน 577,721 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,379,480 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 29.79 ลา้นบาท ใน
ขณะเดียวกนั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 574,279 หุน้และหุน้
บุริมสิทธิจ านวน 5,168,520 หุ้น เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนมีมูลค่า 39.98 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษทัยอ่ย
เป็นจ านวน 28.71 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ่ายให้แก่บริษทัเป็นจ านวน 11.27 ลา้นบาท รายการดงักล่าวท าให้ส่วน
ไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51 หลงัจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ กลุ่ม
บริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมเพิ่มข้ึนหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 27.66 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกบัเงินท่ีไดรั้บถูกบนัทึกในส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย จ านวน 
12.32 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่บริษทั บริษทัรับรู้เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยจ านวน 11.27 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 39.98 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (27.66) 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 12.32 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัได้ลงทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วในบริษทั บูทิค                 
แบงคอ็ก สุขมุวิท 36  จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 999,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 4,999,985 บาท ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย โดยบริษทั
ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 จ ากดั ให้กบับริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
จ านวน 999,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 4,999,985 บาท   
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 129,720,000 หุ้น 
โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวจ านวน 33,727,200 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 33,727,200 บาท ท าให้ส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 26 ดงัเดิม  

 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 95.99 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (95.99) 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - 

 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากัด และ บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส วัน จ ากัด 
 

ในเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นของบริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากดั และ
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั จ านวน 0.26 ลา้นบาท และ 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนหุน้
ให้แก่ผูถื้อหุ้นดงักล่าวในปี 2559 จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระเพิ่มเติมดงักล่าวถูกบนัทึกในส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยในงบการเงินรวม และรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วในบริษัท บูทิค                
แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 499,985 บาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นบางส่วนกบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 
124,996 บาท (หุน้สามญั 99,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.25 บาท) 

 

ต่อมา ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 
27,000 หุน้ ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม รายการดงักล่าวท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อย
ละ 100 เหลือร้อยละ 73 โดยมีราคาขาย 27.02 ลา้นบาท โดยจ านวนดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีอ่ืน ณ 
วนัท่ีรายงาน หลงัจากการจ าหน่ายของบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัยอ่ยและ
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงหลงัจากการจ าหน่ายหุ้นเป็น
จ านวน 2.53 ลา้นบาท ผลต่างระหวา่งมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงกบัเงินท่ีไดรั้บถูกบนัทึกใน
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย จ านวน 29.55 ลา้นบาทในงบการเงินรวม บริษทัรับรู้ก าไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 26.99 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในงบการเงินรวม ไดด้งัน้ี 
 

 )ล้านบาท(  
เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหุน้ 27.02 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 2.53 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 29.55 

 
บริษัท บูทิค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค กมลา              
โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 499,985 บาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นบางส่วนกบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 124,996 บาท (หุ้น
สามญั 99,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.25 บาท) 
 

ต่อมา ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 25,000 หุ้น 
ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม รายการดงักล่าวท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือ
ร้อยละ 75 โดยมีราคาขาย 21.51 ลา้นบาท ซ่ึงราคาขายดงักล่าวไดรั้บช าระแลว้ในปี 2561 หลงัจากการจ าหน่ายของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตาม
บญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงหลงัจากการจ าหน่ายหุ้นเป็นจ านวน 1.76 ลา้นบาท ผลต่างระหว่าง
มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงกบัเงินท่ีไดรั้บถูกบนัทึกในส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ย จ านวน 23.27 ลา้นบาทในงบการเงินรวม บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 
21.48 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 )ล้านบาท(  
เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหุน้ 21.51 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 1.76 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 23.27 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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PS3 Holdings Mauritius limited 
 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนใน PS3 Holdings Mauritius limited ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชียส เป็นจ านวน 175,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 175,500 
บาท  
 

Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Limited 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนใน Chiang Mai Holdings Mauritius 2 
Limited ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐมอริเชียส เป็นจ านวน 270,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 270,000 บาท  
 
ปี 2560 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากัด 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน ทู จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,985 บาท ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัได้
ปรับโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั ใหก้บั
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท   

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ 
นิมมาน ทรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 99,985 บาท ในเดือนเมษายน 2560 บริษทั
ไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั 
ใหก้บับริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท 

 
บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 
ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ในบริษทั บูทิค นิมมาน 
โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 79,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 399,985 บาท บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหลายบริษทัตามท่ีแสดง
ไวใ้นตาราง 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 
 
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 บริษทัได้เขา้ลงทุนในหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วร้อยละ 100 ของ Chiang Mai 
Holdings Mauritius 1 Ltd. เป็นจ านวนเงิน 132,000 บาท ซ่ึงยงัมิไดช้ าระทั้งจ านวน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ต่อมา บริษทัยอ่ยดงักล่าวออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 137.15 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้ดงักล่าวจ านวน 
94.72 ลา้นหุ้น ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 69 โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้น
เพิ่มทุนดงักล่าวดว้ยการแปลงเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยทางตรงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 97.53 ลา้นบาท เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่า 51.85 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยการแปลงเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืนจ านวน 44.51 ลา้นบาท และจ านวนเงินเพิ่มเติม
จ านวน 7.34 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บช าระแลว้ โดยมีผลท าให้มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 
44.51 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 7.34 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
หลงัจากนั้น บริษทัไดจ้  าหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 43 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว
ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ท าใหส่้วนไดเ้สียในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 69 เหลือร้อยละ 26 เงินท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายมีมูลค่า 93.92 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 33.05 
ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากการจ าหน่ายหุ้นแลว้กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัยอ่ย
และบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนหลงัจากการจ าหน่าย
เป็นจ านวน 38.96 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 83.47 ลา้นบาท ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ี
เพิ่มข้ึนกับมูลค่าขายท่ีได้รับถูกบันทึกในส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยจ านวน 62.30                  
ลา้นบาท 
 
สรุปผลกระทบจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียใน Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 145.77* 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (83.47) 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 62.30 

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน โดยส่วนท่ีเหลือจ านวน 47.68 
ลา้นบาทแสดงเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ีรายงาน 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ
อพาร์ทเมน้ท ์

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

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท โครงกำรวลิล่ำ วนั  และวลิล่ำ ทู               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd.               
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55 26.42 2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  

(อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง) 
ไทย 21.55 26.42  2,000 2,000 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย - 26.42  - 141,000 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 44,070 - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์  ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00  95.00 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 48.45 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 31.49 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
HPP Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส - 31.49 - USD 1,600  - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 31.49 USD 100 USD 100  - - - - - - - - 
               
- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั              
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั อพาร์ทเมน้ท ์(อยูร่ะหวา่ง

การปรับปรุง) 
ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู  จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ากดั             
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรบูทคิ ป่ำตอง สำย3               
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ากดั               
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
PS3 Holdings Mauritius  ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 - 176 - 176 - - - 176 - - - 
               

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

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย PS3 Holdings Mauritius Ltd.             
Patong Hotel Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐสิงคโปร์์ 100.00 - 3 - - - - - - - - - 
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู              
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บูทคิ พเีคเอน็ จ ากดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไทย 26.03 26.03 30,000 30,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน ไทย 26.03 26.03 30,000 30,000 - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทางตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท - - 100 บาท 100 บาท - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd.              
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพระโขนง ทรี               
               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั               
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28 38.28 5,000 5,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั               
               

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

กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 26.00 26.00 221,520 94,668 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั 
Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

ไทย 
สาธารณรัฐ 
มอริเชียส 

100.00 
26.00 

100.00 
26.00 

100 
267,000 

100 
   137,280 

100 
70,529 

100 
36,802 

- 
- 

- 
- 

100 
70,529 

100 
36,802 

- 
- 

- 
- 

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค เชียงใหม่ โฮลดิ้งส์ ทรี จ ากดั               
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 
               

 บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 
Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. 
 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ 
มอริเชียส 

26.00 26.00 265,500 137,214 - - - - - - - - 

- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทู และเชียงใหม่ นิมมำน ทรี              
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทู จ ากดั 

กิจการโรงแรม(อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 32,500   20,000 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทรี จ ากดั 

กิจการโรงแรม(อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 32,500 30,000 - - - - - - - - 

               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 
Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

มอริเชียส 
100.00 - 270 - 270 - - - 270 - - - 

               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมาน โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั             
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd.              

Nimman 2 Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ
มอริเชียส 

100.00 - 170 - - - - - - - - - 

 
- โครงกำรเรนฮิลล์ 

              

 
บริษทัย่อยทางตรง 

              

บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - 25,312 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

เซเชลส์ 
65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - 40,508 

               
               
               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

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

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

บริษทั บูทิค เอม็ที โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดย Kalarain Ltd.              
Chinese Panda Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

มอริเชียส 
65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 16-2  
             

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั           

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
     จ ากดั 

กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 - 56,600 - - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทางตรง 
              

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 - 58,600 - 29,886 - - - 29,886 - - - 

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ากดั           

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 - 57,600 - - - - - - - - - 

               
               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

- โครงกำร กมลำ                

               

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค กมลา โฮลดิ้งส์ จ ากดั           

บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 75.00 - 625 - - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค กมลา 2 จ ากดั กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 75.00 - 625 - - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทางตรง 
              

บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 75.00 - 125 - 93 - - - 93 - - - 
               
- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 36              
              

บริษทัย่อยทางอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค  แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 โฮลดิ้งส์ จ ากดั            
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 73.00 - 92,000 - - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮล
ด้ิงส์  จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 73.00 - 125 - 91 - - - 91 - - - 
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ไม่มีบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 

 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
-     โครงกำร Citadines               
               

บริษทัย่อยทางตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 25,000  25,000  12,750 12,750  - - 12,750 12,750 -        - 

รวม       255,239 190,996 (2,625) (2,625) 252,614 188,371 44,070 65,820 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

70 

12 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละกลุ่มของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
  31 ธันวำคม 2561 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holdings 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม* 49.00 35.00 64.90 78.45 73.97 61.72 74.00   

          

สินทรัพยห์มุนเวียน             945    8,200        59,641      30,344        58,752        2,753       36,730   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      211,389          -         455,400      67,103 429,499        4,475     355,661   
หน้ีสินหมุนเวียน (12,685)        (206)      (72,473)      (1,201) (71,740)      (9,500)     (73,785)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (341,759) - (517,165) (50,029) (481,666) (23,664) (93,902)   
สินทรัพย์สุทธิ (142,110) 7,994 (74,597) 46,217 (65,155) (25,936) 224,704   

 
         

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม** (69,634) 2,798 (48,413) 36,257 (48,195) (16,008) 166,281 (6,809) 16,277 

 

         
 

         
 

         



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  31 ธันวำคม 2561 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holdings 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

 

         
รายได ้ 2,701 2,515 44,131 308,216 70,015 5,648 221   
ก าไร (ขาดทุน) (10,477) 2,082 (40,720) 265,133 (19,081) (9,955) (19,364)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16,944 - 488 857 (60) - 1,544   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,467 2,082 (40,232) 265,990 (19,141) (9955) (17,820)   
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย          
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,134) 729 (26,428) 207,997 (14,115) (6,144) (14,329) (14,451) 128,125 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บั          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,303 - 317 672 (45) - 1,143 847 11,237 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (4,418) (6,989) (16,902) (27,296) 39,730           (1,738) (45,252)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -    -    (6,859) 884,912  (178,915) (7,297) (127,872)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,102  (7,760) 36,543  (840,346) 92,460               (357)        130,149    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
   (ลดลง) สุทธิ 684 (14,749) 12,782 17,270 (46,725) (9,392)  (42,975)   
       

 
  

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม - - - 165,280 - - -   



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  31 ธันวำคม 2560 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holdings 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม* 49.00 35.00 64.90 78.45 73.97 61.72 74.00   

          
สินทรัพยห์มุนเวียน 346 20,534 42,150 665,935 98,645 12,064 56,228   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 188,683 - 467,046 68,922 254,884 3,189 150,619   
หน้ีสินหมุนเวียน (10,035) (14,621) (65,529) (689,404)         (38,095)  (8,593) (6,175)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (327,572) - (478,032) (55,876) (361,448) (22,640) (87,868)   
สินทรัพย์สุทธิ (148,578) 5,913 (34,365) (10,423) (46,014) (15,980) 112,804   

 
         

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม** (72,803) 2,069 (22,302) (8,176) (34,036) (9,863) 83,474 (15,534) (77,171) 

 

         
รายได ้ 2,749 220,745 3,822 93,511 12,546 2,001 241   
ก าไร (ขาดทุน) (25,449) 194,225 (28,446) (31,688) (38,175) (11,325) (29,048)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 187,321 - 6,432 120,989 - - -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 161,872 194,225 (22,014) 89,301 (38,175) (11,325) (29,048)   
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย          
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12,470) 67,979 (18,461) (24,859) (28,238) (6,990) - (7,827) (30,866) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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  31 ธันวำคม 2560 
  

 
 

บริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั  

และการร่วมคา้ 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค รีเทล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั และ Kalarain 
Ltd. และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มบริษทั บูทิค 
พีเอสทรี โฮลด้ิงส์

จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

กลุ่มของ  
Square Root Phuket 

Investment Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ BT PKN 
Holdings 3 Ltd. 
และบริษทั บูทิค 
พีเคเอน็ ทรี จ ากดั  
และบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มของบริษทั 
บูทิค พีเคเอน็
เอส ทู จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 
กลุ่มของ 

Chiang Mai 
Holdings 

Mauritius 1 Ltd. 
และบริษทัยอ่ย 

 
 
 

บริษทัยอ่ยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 

 
 
 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บั          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 91,787 - 4,174 94,916 - - - 5,128 196,005 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (139) (26,340) (14,447) 26,665 (18,139) (3,843) (28,898)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - 407,106 (196,871) (16,612) (171,776) 10,600 (147,006)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (362,643) 179,384 (45,975) 226,696 (445) 229,720   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้  
   (ลดลง) สุทธิ (139) 18,123 (31,934) (35,922) 36,781 6,312 53,816   
          
เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม - 36,050 - - - - -   

 

 

*  ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยแสดงเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย
โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแตกต่างกนั 

 
**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มบริษทัยอ่ยไดรั้บการปันส่วนตามอตัราร้อยละขา้งตน้ส าหรับส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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13 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 241,016 774,813 15,147 96,908 91,128 140,220 1,359,232 
เพิ่มข้ึน 338,858 21 98 1,133 1,961 252,567 594,638 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 567,190 - - - - - 567,190 
โอน - 319,506 - 17,139 26,132 (362,777) - 
โอนจากสินคา้คงเหลือ - - - - 6,321 - 6,321 
จ าหน่าย - (4) - - (7,554) - (7,558) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (213,384) (337,035) - (95,036) (32,623) (5,161) (683,239) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561 933,680 757,301 15,245 20,144 85,365 24,849 1,836,584 
เพิ่มข้ึน 592,100 519 - 100 1,453 234,089 828,261 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 28,760 - - - - - 28,760 
การปรับปรุง - (1,547) - - - - (1,547) 
โอน (2,191) (450) - (6,127) 12,560 (3,792) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - (61) - - (61) 

จ าหน่าย - - - (47) (2,282) - (2,329) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1,552,349 755,824 15,245 14,009 97,096 255,146 2,689,668 
 

       

ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (356) (147,595) (8,326) (7,506) (59,240) - (223,023) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (546) (17,168) (1,759) (9,376) (7,768) - (36,617) 
จ าหน่าย - - - - 6,100 - 6,100 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 889 19,712 - 15,094 8,463 - 44,158 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ        
   1 มกรำคม 2561 (13) (145,051) (10,085) (1,788) (52,445) - (209,382) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (35) (12,312) (1,739) (2,062) (5,772) - (21,890) 
โอน 48 (157) - 205 (96) - - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 4 - - 4 

จ าหน่าย - - - 31 1,983 - 2,014 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - (157,521) (11,824) (3,610) (56,330) - (229,284) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 240,660 627,218 1,699 89,402 31,888 140,220 1,131,087 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 5,122 - - - 5,122 

 240,660 627,218 6,821 89,402 31,888 140,220 1,136,209 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 933,667 612,250 1,184 18,356 32,920 24,849 1,623,226 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 3,976 - - - 3,976 

 933,667 612,250 5,160 18,356 32,920 24,849 1,627,202 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,552,349 598,303 533 10,399 40,766 255,146 2,457,496 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 2,888 - - - 2,888 

 1,552,349 598,303 3,421 10,399 40,766 255,146 2,460,384 

 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,383 ลา้นบาท (2560: 1,661 ล้านบาท) 
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน 3.0 
ลา้นบาท (2560: 8.3 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ MLR-1 (2560: ร้อยละ 4 และร้อยละ MLR-1.75 ถึง 
ร้อยละ MLR-1.5) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,116 

 
4,907  9,023 

เพิ่มข้ึน 107  1,500  1,607 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 4,223  6,407  10,630 
เพิ่มข้ึน 98  -  98 
จ าหน่าย (413)  -  (413) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 3,908  6,407  10,315 
      

ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (1,239)  (73)  (1,312) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,085)  (1,244)  (2,329) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 (2,324)  (1,317)  (3,641) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (877)  (1,281)  (2,158) 
จ าหน่าย 218  -  218 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 (2,983)  (2,598)  (5,581) 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 2,877  1,698  4,575 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  3,136  3,136 
 2,877  4,834  7,711 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 1,899  2,584  4,483 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  2,506  2,506 
 1,899  5,090  6,989 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกิจการ 925  1,933  2,858 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  1,876  1,876 
 925  3,809  4,734 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระได้
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินของบริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุก 3 - 5 ปี 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน แสดง
ในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคญั 

 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลทีไ่ม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคญัและ   

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคล้ายคลึง
กนั ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ีสูงข้ึน 
(ลดลง) 

 
14 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 

  งบกำรเงินรวม 
  2561 2560 
  (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  265,853 355,477 
เพิ่มข้ึน  205,991 194,263 
จ าหน่าย  (3) (283,887) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  471,841 265,853 
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  งบกำรเงินรวม 
  2561 2560 
  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (26,429) (69,482) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (33,703) (24,513) 
จ าหน่าย  1 67,566 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (60,131) (26,429) 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  239,424 285,995 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  411,710 239,424 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้  านองโครงการก่อสร้างทั้งหมดและสิทธิการเช่าท่ีดินเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

 
บริษัท บูทิค มิด เทียร์ จ ำกดั (โครงกำรเรนฮิลล์) 
 
สญัญาเช่าท่ีดินมีอาย ุ 30 ปี นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2584 อยา่งไรกต็ามผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้
บริษทั เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2553  
 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 กลุ่มบริษทัขายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค มิด เทียร์ จ ากดั ใหก้บับริษทัอ่ืน 

บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ำกดั บริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ำกดั  และบริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ำกดั            
(โครงกำรพระโขนง : ดูรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 37) 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
ค่ำลขิสิทธิ์ซอฟท์แวร์     

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  5,094  2,161 
เพิ่มข้ึน  2,237    - 
จ าหน่าย  (189)  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  (2,066)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ1 มกรำคม 2561  5,076  2,161 
เพิ่มข้ึน  433   -  
โอนมาจากอุปกรณ์  61  - 
จ าหน่าย  (352)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  5,218  2,161 
     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  (1,863)  (288) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1,045)  (216) 
จ าหน่าย  163  -  
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  987  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561  (1,758)  (504) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (407)  (216) 
โอนมาจากอุปกรณ์  (4)  - 
จ าหน่าย  327  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  (1,842)  (720) 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

(พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560  3,231  1,873 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561  3,318  1,657 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  3,376  1,441 

 
16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี      
 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยอดรวม 21,719  13,995  (103,609)  (96,259) 
สุทธิภาษี (595)  (1,860)  595  1,860 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 21,124  12,135  (103,014)  (94,399) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยอดรวม 11,364  3,226  -  650 
สุทธิภาษี -  (650)  -  (650) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 11,364  2,576  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
2560  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อ่ืน 

  
 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

การจ าหน่าย
เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย
ทางออ้ม  

จดัประเภท
เป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนท่ี 
ถือไวเ้พื่อขาย 

 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2560  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อ่ืน  

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,215  392  (283)  -  -  (21)  3,303  (334)  83  3,052 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ย 
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- 

  
- 

  
(108) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

ยอดขาดทุนยกไป -  10,199  -  -  -  (5,094)  5,105  (4,077)  -  1,028 
รายไดรั้บล่วงหนา้ -  -  -  -  -  -  -  8,242  -  8,242 
เงินมดัจ า -  -  -  -  -  -  -  600  -  600 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -  4,401  -  -  -  -  4,401  3,768  -  8,169 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
    - การตีราคาท่ีดิน 

 
- 

  
460 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
460 

  
(460) 

  
- 

  
- 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ค่าเส่ือมราคา -  201  -  -  -  -  201  (201)  -  - 
การดอ้ยค่าจากเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
103 

  
- 

  
103 

การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 525  -  -  -  -  -  525  -  -  525 
รวม 3,848  15,653  (283)  (108)  -  (5,115)  13,995  7,641  83  21,719 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
2560  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อ่ืน 

  
 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

การจ าหน่าย
เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย
ทางออ้ม  

จดัประเภท
เป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนท่ี 
ถือไวเ้พื่อขาย  

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2560  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ
อ่ืน 

 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                    

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
    -การตีราคาท่ีดิน 

 
- 

  
- 

  
(113,898) 

  
- 

  
- 

  
26,546 

  
(87,352) 

  
- 

  
(5,292) 

   
(92,644) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ค่าเส่ือมราคา (5,921)  (3,585)  -  -  1,174  120  (8,212)  (2,727)  -  (10,939) 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียใน

บริษทัยอ่ย 
 
- 

 
 

- 
 

 
- 

  
(650) 

  
- 

  
- 

  
(650) 

 
 

650 
 

 
- 

  
- 

สัญญาเช่าการเงิน (70)  25  -  -  -  -  (45)  19  -  (26) 
รวม (5,991)  (3,560)  (113,898)  (650)  1,174  26,666  (96,259)  (2,058)  (5,292)  (103,609) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

83 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  

2560 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธันวำคม 

2560 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธันวำคม 

2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี              
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,465  214  22  2,701  (520)  312  2,493 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 108  (108)  -  -  8,242  -  8,242 
การดอ้ยค่าจากเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย
คา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
104 

  
- 

  
104 

การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 525  -  -  525  -  -  525 
รวม 3,098  106  22  3,226  7,826  312  11,364 

  
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี              
รายไดค้า้งรับ -  (650)  -  (650)  650  -  - 
รวม -  (650)  -  (650)  650  -  - 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2566 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีจ านวน 271.82 ลา้น
บาท (2560: 209.32 ล้านบาท) ซ่ึงยงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัมิได้รับรู้
รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมี
ก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ า  3,564 3,202 571 637 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง  28,852 - - - 
รวม  32,416 3,202 571 637 

 
18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชี      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  - 3,232 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  6,200 6,176 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  74,531 - - - 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกธนำคำร 

 
80,731 9,408 - - 
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  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 - - 74,365 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร      
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  46,424 28,131 - - 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี  

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

- 169,724 - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี      
    ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  867 808 475 447 
หุน้กู ้  108,338 102,720 108,338 102,720 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  236,360 310,791 183,178 103,167 

      
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,588,193 1,030,835 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 - - 229,165 216,165 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  556,005 425,996 - - 

  2,144,198 1,456,831 229,165 216,165 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  1,483 2,350 987 1,461 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  2,145,681 1,459,181 230,152 217,626 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  235,493 309,983 182,703 102,720 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,366,437 973,249 229,165 216,165 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี  777,761 483,582 - - 

รวม  2,379,691 1,766,814 411,868 318,885 
 

อัตราดอกเบี้ย 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ  หรือ 
 

ข)    เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ย 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ) 
เงินเบิกเกินบญัช์ ี -  6.87 - 7.12  -  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5.75  5.75  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.03  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5.03  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  4.00 - 6.03  4.00 - 6.03  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5.03  5.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 4.75 - 5.03  4.75 - 5.28  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.55 - 7.89  5.55 - 7.89  5.55  5.55 
หุน้กู ้ 7.50  7.50  7.50  7.50 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั  3,103 3,152 3,000 3,042 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,383,496 1,660,537 - - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  411,710 239,424 - - 

รวม  2,798,309 1,903,113 3,000 3,042 

 
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หุ้นกูข้องบริษทัค ้าประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงถือโดยบริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 91.22 ลา้นหุน้ (2560: 103.54 ล้านหุ้น) (มูลค่าหุน้ละ 1 บาทต่อหุน้)  

 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

 เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนแห่งหน่ึง โดยเป็น
สินทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัรอง  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 4.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 6.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 
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บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 13.3 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 
 
บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซ่ึงถือโดยบริษัทท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 23.75 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาทต่อหุน้) 

 

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกู้กบัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใต้
สัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การ
ด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินของเงินกู้ยืมบางรายการรวมทั้ ง
สถานะของส่วนของผูถื้อหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัได้รับหนังสือผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขดังกล่าวจาก
ธนาคารผูใ้หกู้แ้ลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไว้
ในสญัญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 38) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชร้วมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,802 ลา้นบาท (2560: 919 
ล้านบาท) 
 
หุ้นกู้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
หุน้กูร้ะยะยาว 110,000  105,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,662)  (2,280) 

สุทธิ 108,338  102,720 
    



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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ปี 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินหรือ
หุน้กู ้โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 300 ลา้นบาท และมีอายไุม่เกิน 5 ปี  
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัลงนามในสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนรวมไม่เกิน 110 ลา้นบาท 
 

ระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปี 2561 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทมีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ และ
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงิน 110 ลา้นบาท (110,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอายุ 9 
เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

 

การออกหุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขทุก 10 ลา้นบาทของมูลค่าหุ้นกูจ้ะมีสิทธิซ้ือหุ้นท่ีจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปคร้ังแรกมูลค่า 1 ลา้นบาทท่ีราคาปกติท่ีน าเสนอขายใหป้ระชาชนคร้ังแรก 
 

Element Capital Mauritius Ltd., ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุ้นกูด้ว้ยหุน้สามญัจ านวน 74.64 ลา้นหุ้น 
คิดเป็น ร้อยละ 91 ของจ านวนหุ้น ท่ี ถือโดย  Element Capital Mauritius Ltd. และ  Zenith Holding Mauritius 
Limited ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุ้นกูด้ว้ยหุ้นสามญัจ านวน 16.58 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดย Zenith Holding Mauritius Limited 
 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตลอดอายขุองหุน้กู ้
 

ปี 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูมี้
วงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยมีอายขุองหุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปี  
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัลงนามในสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนรวมไม่เกิน 170 ลา้นบาท 
 

ระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทมีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงิน 105 ลา้นบาท (105,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอาย ุ
15 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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การออกหุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขทุก 10 ลา้นบาทของมูลค่าหุ้นกูจ้ะมีสิทธิซ้ือหุ้นท่ีจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปคร้ังแรกมูลค่า 1 ลา้นบาทท่ีราคาปกติท่ีน าเสนอขายใหป้ระชาชนคร้ังแรก 
 

บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุ้นกูด้ว้ยหุ้นสามญัจ านวน 
103.54 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตลอดอายขุองหุน้กู ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูเ้พิ่ม (2560: 65 ล้านบาท) 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 986 (119) 867 986 (178) 808 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,559 (76) 1,483 2,545 (195) 2,350 

รวม 2,545 (195) 2,350 3,531 (373) 3,158 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ       
   ภายในหน่ึงปี 541 (66) 475 542 (95) 447 
ครบก าหนดช าระหลงั       
   จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,040 (53) 987 1,581 (120) 1,461 

รวม 1,581 (119) 1,462 2,123 (215) 1,908 

 
19 เจ้ำหนีอ่ื้น      
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 5,250 1,095 5,516 1,082 
      

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ      
เจา้หน้ีอ่ืน  58,245 18,064 40,230 6,813 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  24,100 27,003 3,953 14,985 
  82,345 45,067 44,183 21,798 

รวม  87,595 46,162 49,699 22,880 

      
 

 
 

 
 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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20 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย  5,515 2,983 5,420 2,871 
ภาษีโรงเรือน  4,557 1,422 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  4,107 2,901 1,710 1,755 
อ่ืนๆ  3,284 5,587 - - 

รวม  17,463 12,893 7,130 4,626 

 
21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,794 17,588 13,478 14,521 

รวม 16,794 17,588 13,478 14,521 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,970 3,053 4,576 2,084 
 5,970 3,053 4,576 2,084 

 
 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์     
พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในระหวา่งปี 416 (1,414) 1,561 111 

ขาดทุนสะสมจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์          
พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัส้ินปี 10,237 9,821 11,071 9,510 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี  1 มกราคม 17,588 16,174 14,521 12,326 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,600 2,731 4,271 1,881 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 370 322 305 203 
 5,970 3,053 4,576 2,084 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 416 (1,414) 1,561 111 

     

อ่ืน ๆ     
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,180) - (7,180) - 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ - (104) - - 
โอนไปหน้ีสินท่ีรวมอยูใ่นกลุม่สินทรัพย ์     
   ไม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น     
   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - (121) - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 16,794 17,588 13,478 14,521 
     



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
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ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไวท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร - 184 - 166 
สมมติฐานทางการเงิน 2,698 446 2,795 311 
การปรับปรุงจากประสบการณ์และอ่ืนๆ (2,282) (2,044) (1,234) (366) 

รวม 416 (1,414) 1,561 111 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.16 2.83 3.16 2.83 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4 - 6.5 4 - 9 6.5 4 - 9 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน 19.7 19.5 19.7 19.5 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 15.5 ปี 
(2560: 12.7 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
    เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,115) 2,519 (1,682) 2,027 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,415 (2,078) 1,939 (1,649) 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (2,214) 2,705 (1,744) 2,126 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,443) 1,707 (1,107) 1,328 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,661 (1,435) 1,293 (1,102) 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงจาก     
พื้นฐานสมมติฐานร้อยละ 20) (1,430) 1,772 (1,083) 1,337 

 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพ้ิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัและบริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณแก่พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ข
โครงการดงักล่าวจะท าให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุน
งวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนโดยประมาณ
จ านวน 3.27 ลา้นบาท และ 2.96 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

22 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 2561 2560 
  (พันบาท) 
เงินมดัจ าจากผูเ้ช่า  30,731 14,588 - - 
เงินประกนัผลงาน  13,180 13,487 - - 
อ่ืนๆ  1 - - - 

รวม  43,912 28,075 - - 

 

23 ทุนเรือนหุ้น 
 มูลค่าหุน้ 2561 2560 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 1 507,000 507,000 507,000 507,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
- หุ้นสำมัญ 1 507,000 507,000 507,000 507,000 
      

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 1 340,000 340,000 340,000 340,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
- หุ้นสำมัญ 1 340,000 340,000 340,000 340,000 
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24 ส ำรองและส่วนเกนิทุน 
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กบัจ านวนเงินท่ีบริษทัจ่ายซ้ือ 
 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีขายกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ 
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย  
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน             
ปันผลได ้
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25 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ
แต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี  

 
• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน 
• ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 

 

 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 453,527  188,320  78,150  235,461  24,517  62,919  566,194  486,700 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (1,191)  17,529  3,566  4,023  179,296  161,721  181,671  183,273 
รวมรำยได้ 452,336  205,849  81,716  239,484  203,813  224,640  737,865  669,973 
                

ดอกเบ้ียรับ 3,166  3,015  196  341  51  96  3,413  3,452 
ดอกเบ้ียจ่าย (76,321)  (79,116)  (13,973)  (10,773)  (10,436)  (5,078)  (100,730)  (94,967) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19,953)  (34,958)  (33,703)  (24,674)  (2,374)  (2,545)  (56,030)  (62,177) 
                
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 129,084  (122,878)  (24,115)  149,852  7,971  27,840  112,940  54,814 

                

สินทรัพยส่์วนงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,607,510  2,382,297  449,624  348,204  44,632  71,471  3,101,766  2,801,972 
                

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,953,544  1,946,250  417,779  319,464  108,932  103,312  2,480,255  2,369,026 
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 การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 
 

  ส่วนงำนธุรกจิ 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน   
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  112,940  54,814 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน   (33,401)  (66,483) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้  79,539  (11,669) 

 

สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  3,101,766  2,801,972 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  21,124  12,135 
- สินทรัพยอ่ื์น  364,650  317,940 

สินทรัพย์รวม  3,487,540  3,132,047 
 

 
 

 

 

หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  2,480,255  2,369,026 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  103,014  94,399 
- หน้ีสินอ่ืน  370,744  203,350 

หนีสิ้นรวม  2,954,013  2,666,775 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม จ านวน 288 ลา้นบาท ท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 (2560: 231
ล้านบาท)  

 

26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บคืน 239  1,087  239  1,087 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการท่ีดิน -  -  -  1,417 
อ่ืนๆ  462  1,706  55  31 
รวม 701  2,793  294  2,535 

 
27 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่านายหนา้จากการขาย 8,578  6,721  -  - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 5,309  4,947  -  - 
ค่าใชจ่้ายจูงใจ 4,715  5,452  -  - 
ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 876  857  -  - 
ค่าโฆษณา 586  847  182  193 
ค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมสมาชิก -  224  -  224 
อ่ืนๆ 204  824  -  688 
รวม 20,268  19,872  182  1,105 
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28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 114,817  122,698  -  - 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,688  43,732  30,264  28,431 
ค่าสาธารณูปโภค 7,482  6,863  6,276  5,788 
ค่าเช่า 7,391  7,269  6,816  6,818 
ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 2,164  2,422  1,461  1,166 
ค่าบริการอ่ืน 1,282  3,574  504  730 
ค่าซ่อมบ ารุง 667  870  176  756 
อ่ืนๆ 20,782  20,195  5,592  4,728 
รวม 206,273  207,623  51,089  48,417 

 

29 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 56,123  54,214  56,123  54,214 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 3,298  1,317  3,298  1,317 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 991  963  991  963 
ผลประโยชน์อ่ืน 3,408  12,818  3,408  12,818 
 63,820  69,312  63,820  69,312 
พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 81,611  82,844  45,094  48,815 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 2,672  1,736  1,278  767 
โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,204  1,059  1,204  1,059 
ผลประโยชน์อ่ืน  11,070  13,549  4,080  6,580 
 96,557  99,188  51,656  57,221 
รวม 160,377  168,500  115,476  126,533 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานและบริษทัจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

30 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 160,377  168,500  115,476  126,533 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21,917  36,617  2,158  2,329 
ค่าตดัจ าหน่าย  34,113  25,560  216  216 

 

31 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  11,934  11,288 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,527  -  1,527 
กิจการอ่ืน 25,376  29,841  -  - 
สถาบนัการเงิน 64,840  59,973  6  40 
หุน้กู ้ 10,336  3,389  10,336  3,389 
สญัญาเช่าการเงิน 178  237  95  122 
รวม 100,730  94,967  22,371  16,366 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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32 ภำษีเงินได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  23,688  15,731  20,338  2,341 
  23,688  15,731  20,338  2,341 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 16        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (5,583)  (12,093)  (8,476)  544 
  (5,583)  (12,093)  (8,476)  544 
         
รวม  18,105  3,638  11,862  2,885 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
การตีราคาท่ีดิน  26,461  (5,292)  21,169  569,489  (113,898)  455,591 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า   
ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน      
ท่ีก าหนดไว ้ (416) 

 

83 

 

(333) 

 

1,414 

 

(283) 

 

1,131 
รวม 26,045  5,209  20,836  570,903  (114,181)  456,722 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

 105 

 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

 ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่           
ของผลประโยชน์พนกังาน              
ท่ีก าหนดไว ้ (1,561) 

 

312 

 

(1,249) 

 

(111) 

 

22 

 

(89) 
รวม (1,561)  312  (1,249)  (111)  22  (89) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย       
ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  -  -  -  133,647  (650)  132,997 

รวม -  -  -  133,647  (650)  132,997 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  6025  
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   79,539    (11,669) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  15,908  20  (2,334) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี 
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

  
(46,776) 

   
(4,395) 

การลดภาษีเงินได ้   (514)    (559) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี   (4,452)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   35,412    12,608 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์       
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
21,846 

   
19,359 

การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (3,319)    (21,041) 
รวม 22.76  18,105    3,638 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  6025  
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   68,519    70,067 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  13,704  20  14,013 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (5,062) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   (1,842)    2,230 
การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   -    (8,296) 
รวม 17.31  11,862  4.12  2,885 

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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33 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้
การอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และไดรั้บอนุญาตส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 
(ก) ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนด

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

(ข) อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิ์์ในท่ีดินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
(ค) ส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดของบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
 

บริษัทย่อย วนัที่อนุมัติ กจิกรรม 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ  ากดั 26 ตุลาคม 2558 โรงแรมในภูเกต็ 200 หอ้ง 
บริษทั เชียงใหม่ นิมมาน 1 จ ากดั 24 ตุลาคม 2560 โรงแรมในเชียงใหม่ 202 หอ้ง 
บริษทั เชียงใหม่ นิมมาน 2 จ ากดั 20 ธนัวาคม 2561 โรงแรมในเชียงใหม่ 150 หอ้ง 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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34 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี   

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
   ของบริษัท  (ขั้นพืน้ฐำน) (66,691)  15,559 

 
56,657  67,182 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  340,000  340,000  340,000  340,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.20)  0.05  0.17  0.20 

 
35 เงินปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 51 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2561 
 

36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
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การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อท่ีจะสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุม่บริษทั และเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารก าหนดกลยทุธ์เพื่อ
สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานท่ีดี และมีสถานะการเงินท่ี
แขง็แกร่ง ซ่ึงรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารจดัการทุนเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างเงินทุนและตน้ทุน
ของเงินทุนท่ีเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินโดยการพิจารณากูย้ืมเงิน ทั้งแบบอตัราคงท่ีและผนัแปรตามสถานการณ์ตลาด 
อยา่งไรกต็ามอตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นอตัราผนัแปร 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่ตามท่ี
ปรากฏในตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร  

รวม 

 

 ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
ปี 2561        
สินทรัพย์        

เงินฝากธนาคาร - - 229,291 - - 229,291 0.37 - 0.80 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี        

เก่ียวขอ้งกนั - - - 53,703 - 53,703 5.03 

รวม - - 229,291 53,703 - 282,994  

        
หนีสิ้น        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากธนาคาร - 

 
- 80,731 

 
- 

 
- 80,731 5.03 - 5.75  

   หุน้กู ้ 108,338 - - - - 108,338 7.50 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 46,424 810,432 777,761 1,634,617 4.00 - 6.03 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - - - 556,005 - 556,005 4.75 - 5.03 

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 867 1,483 - - - 2,350 5.55 - 7.89 

รวม 109,205 1,483 127,155 1,366,437 777,761 2,382,041  
  

ปี 2560        
สินทรัพย์        

เงินฝากธนาคาร - - 282,426 - - 282,426 0.37 - 0.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี        

เก่ียวขอ้งกนั - - - 53,703 - 53,703 4.78 - 5.28 

รวม - - 282,426 53,703 - 336,129  

        
หนีสิ้น        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากธนาคาร - 

 
- 9,408 

 
- 

 
- 9,408 5.75 - 7.12 

   หุน้กู ้ 102,720 - - - - 102,720 7.50 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 28,131 547,253 483,582 1,058,966 4.00 - 6.03 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - - 169,725 425,996 - 595,721 4.75 - 5.28 

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 809 2,349 - - - 3,158 5.55 – 7.89 

รวม 103,529 2,349 207,264 973,249 483,582 1,769,973  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร   
 

ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

  (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

ปี 2561       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - - 39,643 - 39,643 0.37 - 0.80 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 434,255 434,255 4.53 - 5.03 

รวม - - 39,643 434,255 473,898  

       
หนีสิ้น       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - 74,365 - 74,365 5.03 

หุน้กู ้ 108,338 - - - 108,338 7.50 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 229,165 229,165 5.03 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 475 987 - - 1,462 5.55 

รวม 108,813 987 74,365 229,165 413,330  

       

ปี 2560       
สินทรัพย์       
เงินฝากธนาคาร - - 64,452 - 64,452 0.37 - 0.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 336,668 336,668 4.78 - 5.28 

รวม - - 64,452 336,668 401,120  

       
หนีสิ้น       
หุน้กู ้ 102,720 - - - 102,720 7.50 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี       
เก่ียวขอ้งกนั - - - 216,165 216,165 5.03 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 447 1,461 - - 1,908 5.55 

รวม 103,167 1,461 - 216,165 320,793  
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 

   2561  2560 
   (พันบาท) 

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   338  328 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   338  328 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

37 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้ส าหรับ        
ท่ีดิน -  82,800  -  82,800 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 259,593  214,830  -  - 
รวม 259,593  297,630  -  82,800 

 

ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 800  300  -  - 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
92 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 9.2 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระในวนัท่ี 10 
เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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ก) สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายสัญญา เน่ืองมาจากการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านกังาน ยานพาหนะ
และสัญญาบริการระยะยาว 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าแสดงดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 40,393  58,389  7,246  6,494 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 117,280  112,729  7,881  2,433 
หลงัจากหา้ปี 696,752  723,898  -  - 
รวม 854,425  895,016  15,127  8,927 

 
สัญญาเช่าที่ดนิ 
 
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและได้ช าระ         
เงินประกนัตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บโอนสิทธ์ิและหน้าท่ีตาม
สญัญาเช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยนิยอมในการโอนสิทธิ
การเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ
บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ  ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค      
พระโขนง ทรี จ ากดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั 
และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 
และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 ลา้น
บาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท บูทิค พระโขนง วนั จ ากัด และบริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด ได้ท าบันทึก
ขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนแก่ผูใ้ห้เช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือครบก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่ท่ี
บริษทัยอ่ยไดใ้หเ้ช่าหรือใหบ้ริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัเร่ิมท าสัญญา
กับผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษัทย่อยได้เลิกให้เช่าหรือเลิกให้บริการกับบุคคลภายนอกบนท่ีดินดังกล่าว แล้วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.10 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
รายเดือนแก่ผูใ้หเ้ช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือบริษทัยอ่ยไดใ้หเ้ช่าหรือใหบ้ริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบ
ก าหนดสามปีนบัแต่วนัเร่ิมท าสัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษทัยอ่ยไดเ้ลิกให้เช่าหรือให้บริการกบับุคคลภายนอก
บนท่ีดินดงักล่าว แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.08 ลา้น
บาท  
 
ในเดือนธนัวาคม 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 

 
ข) สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทข์องบริษทัยอ่ย สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย
ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด
รายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวให้
สิทธ์ิแก่บริษัทย่อยในการใช้ช่ือและตรายี่ห้อ “Oakwood” สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนิน
โครงการและมีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 
 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

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

 บริษัท บูทิค กมลา 1  จ ากัด 
 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอม็เอช แอนด ์อาร์ แมน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงรับหนา้ท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญามีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละ
ของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
38 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

 

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูกู้ย้มื และเงินกูย้มืคงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  
 

 
ผู้ให้กำรสนับสนุน 

 
ผู้กู้ยืม 

 ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบริษัท 

  
2561 

  
2560 

     (พันบาท) 
- บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั และ  
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
- 

  
424,200 

- 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 

  
 
 

561,047 

  
 
 

632,325 
- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
328,000 

  
277,526 

- บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

 
 

บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย 

  
 

100,300 

  
 

97,400 
- บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั 
จ ากดั และบริษทั บูทิค พีเคเอน็ 
จ ากดั 

 
 

บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั 

  
 

บริษทัยอ่ย 

  
 

123,950 

  
 

29,300 
- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั  บริษทัยอ่ย  6,200  6,200 
-   บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 

16-2 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2
จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
73,600 

  
- 

-   บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 
36 โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 
จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
280,000 

  
- 

-   บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั 

บริษทั บูทิค กมลา 1 จ  ากดั   
บริษทัยอ่ย 

  
44,300 

  
- 

-   บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

  
บริษทัยอ่ย 

  
75,000 

  
- 

        

รวมหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,592,397  1,466,951 
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สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

โครงการ OZO 
 

Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึง
รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 
โครงการ Rainhill  
 

บริษทั บูทิค เอ็มที โฮลด้ิงส์ จ ากดั  และ Chinese Panda Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผดิรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่ง
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2561 (ภายใน 1 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากภาระผกูพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2562 (ภายใน 2 ปี
นบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 
โครงการ Hyatt 
 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึง
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ี
จ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

นอกจากน้ี ตามหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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39 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซ่ึง
กลุ่มบริษทัไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี อาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่ม
บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  
 

ทั้งน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ มีดงัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มีผล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 22 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ
หรือจ่ายล่วงหนา้ 

2562 

*มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้ 
โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายได้
ท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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Independent Auditor’s Report on Review of Interim Financial Information 
 

 

To the Board of Directors of Boutique Corporation Public Company Limited 

 

 

I have reviewed the accompanying consolidated and separate statements of financial position of Boutique 

Corporation Public Company Limited and its subsidiaries, and of Boutique Corporation Public Company 

Limited, respectively, as at 30 June 2019; the consolidated and separate statements of comprehensive income 

for the three-month and six-month periods ended 30 June 2019, changes in equity and cash flows for the six-

month period ended 30 June 2019; and condensed notes (“interim financial information”). Management is 

responsible for the preparation and presentation of this interim financial information in accordance with Thai 

Accounting Standard 34, “Interim Financial Reporting”. My responsibility is to express a conclusion on this 

interim financial information based on my review.  

 

Scope of Review 

 

I conducted my review in accordance with Thai Standard on Review Engagements 2410, “Review of Interim 

Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review of interim financial 

information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting 

matters, and applying analytical and other review procedures.  A review is substantially less in scope than an 

audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing and consequently does not enable me to obtain 

assurance that I would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. 

Accordingly, I do not express an audit opinion. 

 

Conclusion 

 

Based on my review, nothing has come to my attention that causes me to believe that the accompanying 

interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with Thai Accounting 

Standard 34, “Interim Financial Reporting”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

Emphasis of Matter 

 

I draw attention to notes 3 to the interim financial information describing the effect of the retrospective 

adjustment of the consolidated and separate statements of comprehensive income for the three-month and six-

month periods ended 30 June 2018 and the consolidated and separate statements of changes in equity and cash 

flows for the six-month period ended 30 June 2018. The revision is in respect of the adjustment of origination 

fees transaction as management consider that the origination fees are parts of consideration received of 

disposal of interests without change in control. My conclusion is not modified in respect of this matter. 

 

 

 

 

 

 

(Veerachai Ratanajaratkul) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 4323 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

13 August 2019 

 



Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of financial position

30 June 31 December 30 June 31 December

Assets Note 2019 2018 2019 2018

(Unaudited) (Unaudited)

Current assets

Cash and cash equivalents 753,099     229,672      56,697       39,673

Trade accounts receivable 5, 6 14,313       20,116        53,244       54,057

Other receivables 5 58,817       77,911        1,543         29,891

Inventories 1,018         1,067          -            -              

Current portion of long-term loans to related party 5 -            -              713            -              

Other current assets 10,539       15,271        4,248         4,288

Total current assets 837,786     344,037      116,445     127,909      

Non-current assets

Deposit pledged as collateral 10 53,003       3,103          3,000         3,000          

Investments in joint ventures 7 148,607     143,413      -            -              

Investments in subsidiaries 8 -            -              358,976     252,615      

Long-term loans to related parties 5 53,703       53,703        356,121     434,255      

Interest receivable from related parties 5 15,612       14,274        88,336       83,890        

Property, plant and equipment  9, 10 2,708,583  2,460,384   3,939         4,734          

Intangible assets 5,676         3,376          1,334         1,441          

Prepaid rental expenses 10 31,630       411,710      -            -              

Deferred tax assets 18,072       21,124        13,514       11,364        

Other non-current assets 13,952       32,416        964            571             

Total non-current assets 3,048,838  3,143,503   826,184     791,870      

Total assets 3,886,624  3,487,540   942,629     919,779      

Consolidated Separate

financial statements financial statements

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.

3



Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of financial position

30 June 31 December 30 June 31 December

Liabilities and equity Note 2019 2018 2019 2018

(Unaudited) (Unaudited)

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans 

   from financial institutions 10 82,837       80,731        -            -              

Trade accounts payable 2,381         5,080          -            -              

Construction payables 77,461       174,705      -            -              

Other payables 5 98,626       87,595        60,573       49,699        

Short-term loan from related party 5, 10 -            -              74,746       74,365        

Interest payable to related party 5 -            -              2,581         712             

Current portion of long-term loans

   from financial institutions 10 172,508     46,425        -            -              

Current portion of long-term loans from other parties 10 138,092     -              -            -              

Current portion of interest payable to other parties 15,678       -              -            -              

Current portion of finance lease liabilities 10 2,785         867             488            475             

Debentures 10 109,591     108,338      109,591     108,338      

Interest payable on debentures 631            594             631            594             

Income tax payable 56,996       16,301        12,393       15,745        

Other current liabilities 9,189         17,463        5,643         7,130

Total current liabilities 766,775     538,099      266,646     257,058      

Non-current liabilities 

Long-term loans from financial institutions 10 1,501,642  1,588,193   -            -              

Long-term loans from related parties 5, 10 2,276         -              229,165     229,165      

Long-term loans from other parties 10 436,523     556,005      -            -              

Interest payable to related parties 5 14              -              28,892       24,481        

Interest payable to other parties 94,322       99,969        -            -              

Finance lease liabilities 10 4,844         1,483          739            987             

Provisions for employee benefits 11 22,295       16,794        18,555       13,478        

Deferred tax liabilities 104,294     103,014      -            -              

Obligation in respect to losses of joint ventures 7 7,894         6,544          -            -              

Other non-current liabilities 19,457       43,912        -            -              

Total non-current liabilities 2,193,561  2,415,914   277,351     268,111      

Total liabilities 2,960,336  2,954,013   543,997     525,169      

financial statements financial statements

Consolidated Separate

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of financial position

30 June 31 December 30 June 31 December

Liabilities and equity 2019 2018 2019 2018

(Unaudited) (Unaudited)

Equity

Share capital: 

  Authorised share capital 507,000 507,000 507,000 507,000

  Issued and paid-up share capital 340,000 340,000 340,000 340,000

Share premium on sale of interest in subsidiary 151,620 198,951 -            -              

Retained earnings (Deficit)

   Appropriated

      Legal  reserve 5,593         5,593          5,593         5,593          

   Unappropriated (Deficit) (268,581)    (384,061)     61,896       57,874

Difference on business combination

   under common control (86,102)      (86,314)       -            -              

Other components of equity 443,080 443,080 (8,857)        (8,857)         

Equity attributable to owners of the parent 585,610 517,249 398,632 394,610

Non-controlling interests 340,678     16,278        -            -              

Total equity 926,288     533,527      398,632 394,610

Total liabilities and equity 3,886,624 3,487,540 942,629 919,779

(in thousand Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of comprehensive income (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Revenues

Revenue from hotel operation and 

   community mall 57,280        42,432        -             -             

Management income 5 4,360          4,233          39,089        27,629        

Exit and termination fee 5 11,188        -             23,554        -             

Gain on sales of investment in subsidiaries 4 522,331      -             -             12,079        

Interest income 5 1,048          1,032          4,747          3,824          

Other income 5 737             198             71               46               

Total revenues 596,944      47,895        67,461        43,578        

Expenses

Cost of hotel operation and

   community mall 5 27,788        19,877        -             -             

Cost of rendering of services 5 1,421          1,476          38,844        36,242        

Depreciation and amortisation 18,236        13,547        478             641             

Distribution costs 3,450          4,703          25               164             

Administrative expenses  5 66,310        57,816        10,822        14,749        

Finance costs 5 37,113        22,315        6,886          5,313          

Total expenses 154,318      119,734      57,055        57,109        

Share of loss of joint ventures (123)           (1,615)        -             -             

Profit (loss) before income tax 442,503      (73,454)      10,406        (13,531)      

Tax income (expense) 3, 13 (45,770)      (4,672)        (2,697)        2,514          

Profit (loss) for the period 396,733      (78,126)      7,709          (11,017)      

Other comprehensive income -             -             -             -             

Total comprehensive income (loss) 

   for the period 396,733      (78,126)      7,709          (11,017)      

Consolidated Separate 

financial statements financial statements

Three - month period ended Three - month period ended

30 June 30 June

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of comprehensive income (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Profit (loss) attributable to:

   Owners of the parent 98,499        (48,879)      7,709          (11,017)      

   Non-controlling interests 298,234      (29,247)      -             -             
Profit (loss) for the period 396,733      (78,126)      7,709          (11,017)      

Total comprehensive income (loss)

   attributable to: 

   Owners of the parent 98,499        (48,879)      7,709          (11,017)      

   Non-controlling interests 298,234      (29,247)      -             -             

Total comprehensive income (loss)

   for the period 396,733      (78,126)      7,709          (11,017)      

Basic earnings (loss) per share (in Baht) 3

Basic earnings (loss) per share 0.29            (0.14)          0.02            (0.03)          

Consolidated Separate 

financial statements financial statements

Three - month period ended Three - month period ended

30 June 30 June

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of comprehensive income (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Revenues

Revenue from hotel operation and 

   community mall 131,014      128,617      -             -             

Management income 5 8,720          8,466          79,958        55,287        

Exit and termination fee 5 11,188        7,241          23,554        13,421        

Gain on sales of investment in subsidiaries 3, 4 522,331      273,431      -             12,079        

Dividends income 5, 8 -             -             -             44,070        

Interest income 5 1,760          1,703          10,339        7,922          

Other income 5 865             11,806        93               205             

Total revenues 675,878      431,264      113,944      132,984      

Expenses

Cost of hotel operation and

   community mall 5 51,249        51,557        -             -             

Cost of rendering of services 5 2,841          2,951          70,215        72,008        

Depreciation and amortisation 33,960        26,708        948             1,280          

Distribution costs 6,991          11,126        43               164             

Administrative expenses  5 120,752      118,162      22,141        29,307        

Finance costs 5 68,516        50,369        13,563        10,569        

Total expenses 284,309      260,873      106,910      113,328      

Share of profit (loss) of joint ventures 7 3,844          (1,684)        -             -             

Profit before income tax 395,413      168,707      7,034          19,656        

Tax expense 3, 13 (46,943)      (12,030)      (3,012)        (3,938)        

Profit for the period 348,470      156,677      4,022          15,718        

Other comprehensive income -             -             -             -             

Total comprehensive income

   for the period 348,470      156,677      4,022          15,718        

Consolidated Separate 

financial statements financial statements

Six - month period ended Six - month period ended

30 June 30 June

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of comprehensive income (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Profit (loss) attributable to:

   Owners of the parent 68,361        (11,593)      4,022          15,718        

   Non-controlling interests 280,109      168,270      -             -             
Profit for the period 348,470      156,677      4,022          15,718        

Total comprehensive income (expense)

   attributable to: 

   Owners of the parent 68,361        (11,593)      4,022          15,718        

   Non-controlling interests 280,109      168,270      -             -             

Total comprehensive income for the period 348,470      156,677      4,022          15,718        

Basic earnings (loss) per share (in Baht) 3

Basic earnings (loss) per share 0.20            (0.03)          0.01            0.05            

30 June 30 June

(in thousand Baht)

Consolidated Separate 

financial statements financial statements

Six - month period ended Six - month period ended

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of changes in (deficit in) equity (Unaudited)

Differences of  

Losses on Revaluation Share of other business Equity 

Issued and Premium on remeasurements surplus comprehensive Total other combination attributable to Non-

paid-up sale of share Legal of defined of land of income of  components under common owners of controlling Total 

Note share capital in subsidiaries reserve Deficit benefit plan subsidiaries joint ventures of equity control the parent interests equity

Six - month period ended 30 June 2018

Balance at 1 January 2018 340,000    132,997     2,760          (282,389)   (7,704)            351,373     95,747          439,416    (90,341)        542,443       (77,171)    465,272   

Realised differences amount on business combination

    under common control from sales of subsidiary 4 -            -             -              18,852       -                (22,879)      -                (22,879)    4,027           -               -          -          

Transactions with owners, recorded directly in equity

   Contribution by and distributions to owners of the parent

   Dividends 14 -            -             -              (51,000)     -                -             -                -           -               (51,000)        -          (51,000)    

   Total contribution by and distributions to owners of the parent -            -             -              (51,000)     -                -             -                -           -               (51,000)        -          (51,000)    

   Changes in ownership interests in subsidiaries

   Disposal of non-controling interests 

       without change in control 8 -            17,558 -              -            -                -             -                -           -               17,558         123,655   141,213   

    Dividend paid to non-controling interests of the subsidiaries -            -             -              -            -                -             -                -           -               -               (165,280)  (165,280)  
    Total changes in ownership interests in subsidiaries -            17,558       -              -            -                -             -                -           -               17,558         (41,625)    (24,067)    

Comprehensive income (expense) for the period 

    Profit (loss) 3 -            -             -              (11,593)     -                -             -                -           -               (11,593)        168,270   156,677   

Total comprehensive income (expense) for the period -            -             -              (11,593)     -                -             -                -           -               (11,593)        168,270   156,677   

Balance at 30 June 2018 340,000    150,555     2,760          (326,130)   (7,704)            328,494     95,747          416,537    (86,314)        497,408       49,474     546,882   

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Consolidated financial statements

Other components equity

(in thousand Baht)

Retained earnings / (Deficit)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of changes in (deficit in) equity (Unaudited)

Differences of  

Losses on Revaluation Share of other business Equity 

Issued and Premium on remeasurements surplus comprehensive Total other combination attributable to Non-

paid-up sale of share Legal of defined of land of income of  components under common owners of controlling Total 

Note share capital in subsidiaries reserve Deficit benefit plan subsidiaries joint ventures of equity control the parent interests equity

Six - month period ended 30 June 2019

Balance at 1 January 2019 340,000    198,951     5,593          (384,061)   (8,394)            347,086     104,388         443,080    (86,314)        517,249       16,278     533,527   

Realised differences amount on business combination

    under common control from sales of subsidiary 4 -            (47,331)      -              47,119       -                -             -                -           212              -               -          -          

   Changes in ownership interests in subsidiaries

   Disposal of non-controling interests 

       without change in control 8 -            -             -              -            -                -             -                -           -               -               44,291     44,291     
    Total changes in ownership interests in subsidiaries -            -             -              -            -                -             -                -           -               -               44,291     44,291     

Comprehensive income for the period 

    Profit -            -             -              68,361       -                -             -                -           -               68,361         280,109   348,470   

Total comprehensive income for the period -            -             -              68,361       -                -             -                -           -               68,361         280,109   348,470   

Balance at 30 June 2019 340,000    151,620     5,593          (268,581)   (8,394)            347,086     104,388         443,080    (86,102)        585,610       340,678   926,288   

Consolidated financial statements

Retained earnings / (Deficit) Other components equity

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of changes in equity (Unaudited)

Losses on

Issued and remeasurements

paid-up Legal Unappropriated of defined Total

Note share capital reserve retained earnings benefit plan  equity

Six - month period ended 30 June 2018

Balance at 1 January 2018 340,000          2,760        55,050              (7,607)             390,203          

Transactions with owners, recorded directly in equity

   Contribution by and distributions to owners

   Dividends 14 -                  -           (51,000)             -                  (51,000)           

   Total contribution by and distributions to owners -                  -           (51,000)             -                  (51,000)           

Comprehensive income for the period

   Profit 3 -                  -           15,718              -                  15,718            

Total comprehensive income for the period -                  -           15,718              -                  15,718            

Balance at 30 June 2018 340,000          2,760        19,768              (7,607)             354,921          

Separate financial statements 

(in thousand Baht)

Retained earnings 

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of changes in equity (Unaudited)

Losses on

Issued and remeasurements

paid-up Legal Unappropriated of defined Total

share capital reserve retained earnings benefit plan  equity

Six - month period ended 30 June 2019

Balance at 1 January 2019 340,000          5,593        57,874              (8,857)             394,610          

Comprehensive income for the period

   Profit -                  -           4,022                -                  4,022              

Total comprehensive income for the period -                  -           4,022                -                  4,022              

Balance at 30 June 2019 340,000          5,593        61,896              (8,857)             398,632          

Separate financial statements 

Retained earnings 

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of cash flows (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2019

(Restated) (Restated)

Cash flows from operating activities

Profit for the period 348,470    156,677    4,022        15,718      
Adjustments to reconcile profit to cash receipts (payments)

Tax expense 46,943      12,030 3,012        3,938

Finance costs 68,516      50,369 13,563      10,569
Depreciation and amortisation 33,960      26,708 948           1,280
Share of (profit) loss of joint ventures (3,844)       1,684 -            -            

Loss on disposal of property, plant and equipment 29             182 -            187

Loss on disposal of prepaid rental expense 866           2 -            -            

Reversal of doubtful debt expense (797)          -            -            -            

Interest income (1,760)       (1,703) (10,339)     (7,922)

Dividend income 8 -            -            -            (44,070)

Gain on sales of investment in subsidiaries 3, 4 (522,331) (273,431) -            (12,079)     
(29,948) (27,482) 11,206 (32,379)

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable (10,274)     7,808 813           3,337

Other receivables (23,972)     (11,280) (504)          946

Inventories 50             (143) -            -            

Other current assets 4,228        2,425 41             (82)

Deposit pledged as collateral 100           49 -            42

Other non-current assets 16,640      (25,635) (394)          66

Trade accounts payable 1,109        824 -            -            

Other payables 10,118      (16,369) 5,199        (2,946)

Provision for employee benefits 5,854        (4,475) 5,077        (4,892)
Other current liabilities 1,570        9,808 (1,487)       197

Other non-current liabilities 15,520      (5,386) -            -            

Net cash generated from (used in) operating (9,005) (69,856) 19,951 (35,711)

Taxes paid (12,045)     (9,416) (8,515)       (1,352)

Net cash from (used in) operating activities (21,050) (79,272) 11,436 (37,063)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Six - month period ended Six - month period ended
30 June 30 June

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of cash flows (Unaudited)

Note 2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Cash flows from investing activities

Net proceed from sales of investment in subsidiaries 4 928,426     918,775     -             32,206       

Selling expenses paid on sale of investment in subsidiaries 4 (20,517)      (20,467)      -             -             

Acquisition of investment in subsidiaries -             -                 (106,537)       (38,018)

Proceed from disposal of equipment 25              9                -             -             

Acquisition of property, plant and equipment (352,414)    (140,551)    (46)             (42)             

Deposit of land -             (35,000)      -             (25,800)      

Acquisition of intangible assets (2,543)        (183)           -             -             

Increase of prepaid rental expense (42,327)      (67,111)      -             -             

Increase of deposit pledge as collateral from sales 

   of investment in subsidiaries (50,000)      -             -             -             

Proceed from repayment of long-term loans to related parties -             -                   126,374         36,793 

Increase in long-term loan to related parties -             -                   (48,953)       (10,822)

Dividend received -             -             -             44,070       

Interest received  422            364            5,894         6,124         

Net cash from (used in) investing activities  461,072     655,836     (23,268)      44,511       

Cash flows from financing activities

Proceed (repayment) from bank overdrafts and 

   short-term loans from financial institutions 8,024         (4,649)        -             -             

Finance lease payments (968)           (493)           (271)           (271)           

Proceeds from loans from financial institutions 365,572     107,063     -             -             

Repayment of loans from financial institutions (334,738)    (434,315)    -             -             

Proceeds from loans from related parties 2,276         -             -             -             

Proceeds from loans from other parties 43,475       5,729         -             -             

Repayment of loans from other parties (24,865)      (135,274)    -             -             

Dividends paid to owners of the Company -             (51,000)      -             (51,000)      

Dividends paid to non-controlling interests -             (165,280)    -             -             

Proceeds from disposal of interests in subsidiaries

   without change in control 78,880       194,761     34,702       40,848       

Interest paid (54,251)      (62,999)      (5,575)        (4,913)        

Net cash from (used in) financing activities  83,405       (546,457)    28,856       (15,336)      

financial statements financial statements

Consolidated Separate

Six - month period ended Six - month period ended
30 June 30 June

(in thousand Baht)

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of cash flows (Unaudited)

2019 2018 2019 2018

(Restated) (Restated)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 523,427     30,107       17,024       (7,888)        

Cash and cash equivalents at beginning of period 229,672     282,996     39,673       64,482       

Cash and cash equivalents classified as held for sale -             5,520         -             -             

Cash and cash equivalents at ending of period 753,099     318,623     56,697       56,594       

Non-cash transaction

Payable on purchase of property, plant and eqiupment 77,461       86,532       -             -             

Transfer promissory note to be long-term loan 

   from financial institution 6,200         -             -             -             

30 June 30 June

(in thousand Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Six - month period ended Six - month period ended

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.
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Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries 
Notes to the condensed interim financial statements 

For the three-month and six-month periods ended 30 June 2019 (Unaudited) 
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These notes form an integral part of the interim financial statements. 

 

The interim financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared 

in the Thai language. These English language financial statements have been prepared from the Thai 

language statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the Board of 

Directors on 13 August 2019. 

 

1 General information  
 

Corporate information 

 

Boutique Corporation Public Company Limited, the “Company”, and its subsidiaries (together referred 

to as “the Group”) are engaged in real estate development, ranging from serviced residences, hotel 

operations, community mall, sale of real estate projects and real estate investment management services. 

 

The Company’s major shareholders during the financial period were B Corporation Holdings Ltd.,        

which is incorporated in Thailand (38% shareholding), and Element Capital Mauritius Ltd., which is 

incorporated in Republic of Mauritius (24% shareholding). The ultimate shareholder during the financial 

period was Thakral family. 

 

2 Basis of preparation of the interim financial statements  
 

(a)  Statement of compliance 

 

The condensed interim financial statements are presented in the same format as the annual financial 

statements and prepared its notes to the interim financial statements on a condensed basis in accordance 

with Thai Accounting Standard (TAS) No. 34 Interim Financial Reporting; guidelines promulgated by 

the Federation of Accounting Professions. 

 

The interim financial statements are prepared to provide an update on the financial statements for the 

year ended 31 December 2018. They do not include all of the financial information required for full 

annual financial statements but focus on new activities, events and circumstances to avoid repetition of 

information previously reported. Accordingly, these interim financial statements should be read in 

conjunction with the financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 

December 2018.  

 

(b) Use of judgements, estimates and accounting policies    

In preparing these interim financial statements, judgements and estimates are made by management in 

applying the Group’s accounting policies. Actual results may differ from these estimates. The 

accounting policies, methods of computation and the key sources of estimation uncertainty were the 

same as those that applied to the financial statements for the year ended 31 December 2018, except for 

revenue recognition which requires additional judgement in determining the timing of the transfer of 

control - at a point in time or over time - according to the requirements of TFRS 15 Revenue from 

Contracts with Customers (“TFRS 15”) which the Group has initially adopted to replace TAS 18 

Revenue (“TAS 18”), TAS 11 Construction Contracts (“TAS11”) and related interpretations. 
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For the three-month and six-month periods ended 30 June 2019 (Unaudited) 
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Under TFRS 15, the Group recognises revenue when a customer obtains control of the goods or services 

in an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled to. In addition, 

judgement is required in determining the timing of the transfer of control for revenue recognition - at a 

point in time or over time. Whereas, under TAS 18, the Group recognises revenue from sale of goods 

when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to the buyer, 

and recognises revenue from rendering of services by reference to the stage of completion of the 

transaction at the end of the reporting period. No revenue is recognised if there is continuing 

management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the 

consideration due. Such change in accounting policy has no material impacts on the financial statements.   

 

In addition, the Group has not early adopted a number of new TFRSs which are not yet effective for the 

current period in preparing these  interim financial statements. Those new TFRSs that are relevant to the 

Group’s operations are disclosed in Note 19. 

 

3 The adjustments 
 

The Group and the Company adjusted the consolidated and separate statements of comprehensive 

income for the three-month and six-month periods ended 30 June 2018 and the consolidated and  

separate statements of changes in equity and cash flows for the six-month period ended 30 June 2018,  

relating to the origination fees transaction, as management consider that the origination fees are  

parts of consideration received from disposal of interests in subsidiaries without change in control.  

Therefore, the Group and the Company adjusted the origination fees of Baht 34.2 million. 

 

The impacts to the statements of comprehensive income and cash flows are as follows: 

 

 Consolidated financial statements 

Statement of comprehensive income for the 

three-month period ended 30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Origination fees 34,208  (34,208)  - 

Loss for the period (43,918)  (34,208)  (78,126) 

Total comprehensive income (loss) for the 

period (43,918)  (34,208)  (78,126) 

      

Loss attributable to:      

    Owners of the parent (14,671)  (34,208)  (48,879) 

    Non-controlling interests  (29,247)  -  (29,247) 

Loss for the period (43,918)  (34,208)  (78,126) 

      

Total comprehensive income (loss) 

attributable to: 

     

    Owners of the parent (14,671)  (34,208)  (48,879) 

    Non-controlling interests  (29,247)  -  (29,247) 

Total comprehensive income (loss) for the 

period (43,918)  (34,208)  (78,126) 

      

Loss per share (in Baht) (0.04)  (0.10)  (0.14) 
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 Consolidated financial statements 

Statement of comprehensive income for the 

six-month period ended 30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Origination fees 34,208  (34,208)  - 

Profit for the period 190,885  (34,208)  156,677 

Total comprehensive income for the period 190,885  (34,208)  156,677 

      

Profit attributable to:      

    Owners of the parent 22,615  (34,208)  (11,593) 

    Non-controlling interests  168,270  -  168,270 

Profit for the period 190,885  (34,208)  156,677 

      

Total comprehensive income 

attributable to: 

     

    Owners of the parent 22,615  (34,208)  (11,593) 

    Non-controlling interests  168,270  -  168,270 

Total comprehensive income for the period 190,885  (34,208)  156,677 

      

Basic earnings (loss) per share (in Baht) 0.07  (0.10)  (0.03) 

 

 Consolidated financial statements 

Statement of cash flows for the six-month 

period ended 

 

30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Cash flows from operating activities (38,424)  (40,848)  (79,272) 

Cash flows from financing activities (587,305)  40,848  (546,457) 

 

 Separate financial statements 

Statement of comprehensive income for the 

three-month period ended 30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Gain on sales of investment in subsidiaries -  12,079  12,079 

Origination fees 34,208  (34,208)  - 

Tax income (expense) (1,912)  4,426  2,514 

Profit (loss) for the period 6,686  (17,703)  (11,017) 

Total comprehensive income (loss) for the 

period 

 

6,686 

  

(17,703) 

  

(11,017) 

      

Basic earnings (loss) per share (in Baht) 0.02  (0.05)  (0.03) 
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 Separate financial statements 

Statement of comprehensive income for the 

six-month period ended 30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Gain on sales of investment in subsidiaries -  12,079  12,079 

Origination fees 34,208  (34,208)  - 

Tax income (expense) (8,364)  4,426  (3,938) 

Profit for the period 33,421  (17,703)  15,718 

Total comprehensive income for the period 33,421  (17,703)  15,718 

      

Basic earnings per share (in Baht) 0.10  (0.05)  0.05 

 

 Separate financial statements 

Statement of cash flows for the six-month 

period ended 

 

30 June 2018 

 Previous 

reported  

Effect from 

adjustment   As adjusted 

 (in thousand Baht) 

Cash flows from operating activities 3,785  (40,848)  (37,063) 

Cash flows from financing activities (56,184)  40,848  (15,336) 

 

4 Disposal of investments 
 

In 2019 

 

On 27 June 2019, Boutique PKN Ltd., indirect subsidiary held through Boutique PKN 3 Ltd. and BT 

PKN Holdings Limited, indirect subsidiary held through BT PKN Holdings 3 Limited, entered into an 

agreement to sell all ordinary shares of Boutique Prakhanong 1 Ltd. (“PKN1”) and Boutique Prakhanong 

2 Ltd. (“PKN2”) which are business within community mall and office building segment amounting to 

Baht 957 million to ST Property & Logistics Co., Ltd., incorporated in Thailand. The Group has already 

received the consideration paid in full amount. The carrying amount of PKN1’s and PKN2’s net assets 

were Baht 414 million and selling expenses were Baht 21 million. The Group recognised a gain on sale 

of investment of Baht 522 million and reversed premium on sale of share in subsidiaries and the 

difference from business combination under common control to retained earnings amounting to Baht 

47.3 million and Baht 0.2 million (Debit), respectively in the consolidated financial statements based on 

principle activities of Build, Operate and Sell (BOS) of property projects as follows: 
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  (in million Baht) 

Consideration received *   957 

    

Less Cost of investment    

Cash and cash equivalent 28   

Trade accounts receivable 17   

Other receivables  14   

Other current assets 1   

Prepaid rental expenses  400   

Deferred tax assets 10   

Other non-current assets 2   

Trade accounts payable (4)   

Other payables (4)   

Long-term loans (436)   

Other current liabilities (10)   

Other non-current liabilities (40)   

Less Loan and interest repayment to financial institution and related 

   party by the buyers on behalf of PKN1 and PKN2 

 

436 

  

Total carrying amounts of the interest    

   in indirect subsidiaries   414 

Selling expenses    

            -     Brokerage fee (20)  

- Others   (1) 

Gain on sales of investments   522 

 

* The Group will pay the difference amount to the buyer if the performance of actual cash EBITDA 

from 1 July 2019 to 30 June 2022 is less than Baht 240 million. The management has estimated the 

future performance and believed that the Group does not have to pay that difference amount. As at 30 

June 2019, the Group has not recognised any provision in the financial statements. 

 

Net proceed from sales of investment in subsidiaries in the consolidated statement of cash flows was  

as follows: 

 

 (in million Baht) 

Consideration received    957 

Cash and cash equivalent as at the disposal date   (28) 

Net proceed from sales of investment in subsidiaries   929 
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In 2018 

 

On 27 December 2017, BT Phuket Holdings Ltd., indirect subsidiary held through Square Root Phuket 

Investment Ltd., entered into an agreement to sell all ordinary shares of HPP Mauritius Ltd. (“SPV”), 

indirect subsidiary held through Square Root Phuket Investment Ltd. which will hold Boutique  

Phuket 4 Co., Ltd., indirect subsidiary currently held through Boutique Phuket Ltd. and BT Phuket Ltd., 

which is business within the hotel business and serviced apartment segment. 

 

In February 2018, BT Phuket Holdings Ltd. sold its 100% shareholdings of HPP Mauritius Ltd. (“SPV”) 

which held 100% shareholdings of Boutique Phuket 4 Co., Ltd. (“BPK4”), which is the owner of the 

Hyatt Place Phuket hotel amounting to Baht 923 million to Amchase Phuket HP PTE Ltd., incorporated 

in Singapore. The Group has already received the consideration paid in full amount. The carrying 

amount of SPV’s and BPK4’s net assets in the Group’s financial statements was Baht 629 million and 

selling expenses were Baht 21 million. The Group recognised a gain on sale of investment of  

Baht 273 million in the consolidated financial statements based on principle activities of Build, Operate 

and Sell (BOS) of property projects as follows: 

 

 (in million Baht) 

Consideration received   923 

    

Less Cost of investment    

Cash and cash equivalent 4   

Trade accounts receivable 11   

Other receivables  2   

Other current assets 2   

Property, plant, and equipment 640   

Intangible assets 1   

Other non-current assets 1   

Long-term loans  (449)   

Trade accounts payables  (3)   

Other payables (6)   

Other current liabilities (1)   

Deferred tax liabilities (22)   

Less Loan and interest repayment to financial institution and related  

   party by the buyers on behalf of Boutique Phuket 4 Ltd. 

 

449 

  

Total carrying amounts of the interest    

   in indirect subsidiaries   629 

Selling expenses    

            -     Brokerage fee (19)  

- Others   (2) 

Gain on sales of investment   273 

 

 Net proceed from sales of investment in subsidiaries in the consolidated statement of cash flows was as 

follows: 

 

 (in million Baht) 

Consideration received   923 

Cash and cash equivalent as at the disposal date   (4) 

Net proceed from sales of investment in subsidiaries   919 
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5 Related parties 
 

Relationships with joint ventures and subsidiaries are described in notes 7 and 8, relationship with key 

management and other related parties were not significantly changed. 
 

 

Material changes in pricing policies during the six-month period ended 30 June 2019 are as follows: 

 

Transactions Pricing policies 

  

Termination fee income Contractual price 

 

Significant transactions for the three-month and six-month periods ended 30 June with related parties 

were as follows: 

 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements  

Three-month period ended 30 June 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries          

Management income -  -  34,729  23,396 

Termination fee income -  -  12,365  - 

Interest income -  -  4,702  3,811 

Interest expenses -  -  4,002  2,709 

Other expenses -  -  21  20 

        

Joint ventures          

Management income  4,360  4,233  4,360  4,233 

Interest income 673  673  -  - 

Other income 60  -  -  - 

        

Directors        

Dividend paid  -  5,610  -  5,610 

Consultancy fees 1,725  750  1,725  750 

Directors’ remuneration 950  950  950  950 

        

Key management personnel compensation        

Short-term employee benefits 15,407  20,119  15,407  20,119 

Post-employment benefits 3,542  825  3,542  825 

Total  18,949  20,944  18,949  20,944 

        

Other related parties          

Dividend paid -  13,770  -  13,770 

Cost of services 12  12  -  - 

Interest expenses 14  -  -  - 
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Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements  

Six-month period ended 30 June 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries          

Management income -  -  71,238  46,821 
Dividend income -  -  -  44,070 

Interest income -  -  10,294  7,903 

Termination fee income -  -  12,365  6,180 

Interest expenses -  -  7,961  5,387 

Other expenses -  -  24  20 

        

Joint ventures          

Management income  8,720  8,466  8,720  8,466 

Interest income 1,338  1,338  -  - 

Other income 60  -  -  - 

        

Directors        

Dividend paid -  5,610  -  5,610 

Consultancy fees 3,450  900  3,450  900 

Directors’ remuneration 1,900  1,900  1,900  1,900 

        

Key management personnel compensation        

Short-term employee benefits 30,809  39,466  30,809  39,466 

Post-employment benefits 4,392  1,650  4,392  1,650 

Total  35,201  41,096  35,201  41,096 

        

Other related parties          

Dividend paid -  13,770  -  13,770 

Cost of services 25  25  -  - 

Other expenses -  12  -  12 

Interest expenses 14  -  -  - 

 

Balances of receivables as at 30 June 2019 and 31 December 2018 with related parties were as follows: 
 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31  

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Trade accounts receivable from related parties        

Subsidiaries - - 41,273 54,057 

Total - - 41,273 54,057 

     

Other receivable from related parties        

Subsidiaries - - 62 - 
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Loans to related parties 

 

Interest rate 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

  

 

2019 

 

 

2018 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31 

 December 

2018 

 (% per annum) (in thousand Baht) 

Current portion of long-term loan       

Subsidiary MLR-1.5 - - 713 - 

       

Long-term loans       

Subsidiaries MLR-1 to 1.5 - - 356,621 434,755 

Joint ventures MLR-1 53,703 53,703 - - 

Less allowance for doubtful debt  - - (500) (500) 

  53,703 53,703 356,121 434,255 

Long-term loans to related parties, net  53,703 53,703 356,834 434,255 

 

 

Interest receivables 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31  

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries - - 88,355 83,909 

Joint ventures 15,612 14,274 - - 

 15,612 14,274 88,355 83,909 
Less allowance for doubtful debt - - (19) (19) 

Interest receivable from related parties, net 15,612 14,274 88,336 83,890 

 

Movements during the six-month period ended 30 June of loans to related parties were as follows: 

  

 

Long-term loans to related parties 

Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries        

At 1 January -  -  434,255   336,668 

Increase -  -  48,953  10,822 

Decrease -  -  (126,374)  (36,794) 

At 30 June -  -  356,834  310,696 

        

Joint ventures        

At 1 January 53,703  53,703  -  - 

At 30 June 53,703  53,703  -  - 

        

Total long-term loans to related parties        

At 1 January 53,703  53,703  434,255   336,668 

Increase -  -  48,953  10,822 

Decrease -  -  (126,374)  (36,794) 

At 30 June 53,703  53,703  356,834  310,696 
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Balance of payables as at 30 June 2019 and 31 December 2018 with related parties were as follows: 

 

Other payables - related parties Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

 30  

June 

2019 

 31  

December 

2018 

 30  

June 

2019 

 31  

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries -  -  23  270 

Directors 950  950  950  950 

Other related parties 4,300  4,300  4,296  4,296 

Total 5,250  5,250  5,269  5,516 
 

 

 

Short-term loan Interest rate Consolidated  

financial statements 
 Separate  

financial statements 

  

 

2019 

 

 

2018 

30  

June 

2019 

 

31  

December 

2018 

 

30  

June 

2019 

 

31  

December 

2018 

 (% per annum) (in thousand Baht) 

Subsidiary MLR-1 -  -  74,746  74,365 

Total  -  -  74,746  74,365 

 

Interest payable  

Subsidiary -  -  2,581  712 

Total -  -  2,581  712 

 

Long-term loans Interest rate Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

  

 

2019 

 

 

2018 

30  

June 

2019 

 

31  

December 

2018 

 

30  

June 

2019 

 

31  

December 

2018 

 (% per annum) (in thousand Baht) 

Subsidiaries MLR-1 -  -  229,165  229,165 

Other related parties MLR-1 2,276  -  -  - 

Total  2,276  -  229,165  229,165 

 

Interest payable  

Subsidiaries -  -  28,892  24,481 

Other related parties 14  -  -  - 

Total 14  -  28,892  24,481 

 

Movements during the six-month period ended 30 June of loans from related parties were as follows: 

 

Loan from related parties Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries        

At 1 January -  -  303,530  216,165 

Decrease -  -  381  - 

At 30 June -  -  303,911  216,165 
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Loan from related parties Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Other related parties          

At 1 January -  -  -  - 

Increase 2,276  -  -  - 

At 30 June 2,276  -  -  - 

        

Total long-term loans from related 

parties 

       

At 1 January -  -  303,530  216,165 

Increase 2,276  -  381  - 

At 30 June 2,276  -  303,911  216,165 

 

Long-term loans from related parties 
 
Principal and related interests are payable on demand with at least 30 days’ notice. 
 
Long-term loans from subsidiaries are loans which condition are to repay at call. Long-term loans from 
subsidiaries are classified as long-term liabilities because both parties currently no intention to require 
the borrower to repay any liability due to the lender within 12 months after the end of period based on 
shareholder agreements. 
 
Management agreements 
 
The Company entered into management agreements with related parties whereby the Company will 
provide services in relation to asset management and administrative works. The agreement is for an 
indefinite term with a fee charged at stipulated condition. 

  
Financial support and guarantee (Note 10 and 17). 

 

6 Trade accounts receivable 
 

  Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

  30  

June 

31  

December  

30  

June 

31  

December  

 Note  2019 2018 2019 2018 

  (in thousand Baht) 

Related parties  5 - - 41,273 54,057 

Other parties  14,313 20,116 11,971 - 

Total  14,313 20,116 53,244 54,057 
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows: 

 

  Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

  30  

June 

31  

December  

30  

June 

31  

December  

  2019 2018 2019 2018 

  (in thousand Baht) 

Related parties      

Within credit terms   - - - 3,400 

Overdue:      

Less than 3 months  - - 9,193 12,436 

3-6 months  - - 5,605 12,008 

6-12 months  - - 9,893 20,593 

Over 12 months  - - 16,582 5,620 

  - - 41,273 54,057 

      

Other parties      

Within credit terms  3,801 18,500 2,150 - 

Overdue:      

Less than 3 months  9,970 1,616 9,821 - 

3-6 months  542 - - - 

  14,313 20,116 11,971 - 

Net    14,313 20,116 53,244 54,057 

  

The normal credit term granted by the Group ranges from 15 days to 30 days.  

 

7 Investments in joint ventures 

 
 Consolidated  

financial statements 

Six-month period ended 30 June 2019  2018 

 (in thousand Baht) 

At 1 January 143,413  124,820 

Share of net profit (loss) of joint ventures 3,844  (1,684) 

Set up obligation in respect to losses of joint ventures 1,350  3,321 

Set up provision for loans to and interest receivable    

    from joint ventures   -  129 

At 30 June 148,607  126,586 

 

During the six-month period ended 30 June 2019, there were no acquisitions and disposals of 

investments in joint ventures. 

 

The Group has recognised losses of joint venture in Boutique Boulevard Ltd. relating to certain 

investments accounted for using the equity method where its share of losses exceeds the carrying amount 

of the investment due to loan guarantee under loan agreements. 
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Investments in joint ventures as at 30 June 2019 and 31 December 2018 were as follows:  

 
 Consolidated financial statements 

  

Type of business 

Country of 

incorporation 

 

Ownership interest 

 

Paid-up capital 

 

Cost method 

 

Equity method 

   30 

June 

31 

December 

30 

June 

31 

December 

30 

June 

31 

December 

30 

June 

31 

December 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Citadines Project           

           

Indirect investments in joint ventures          

          

Boutique Land Ltd. Hotel and serviced apartment 

  (Citadines 16) 

 

Thailand 

 

26.01 

 

26.01 

 

45,000 

 

45,000 

 

22,950 

 

22,950 

 

2,241 

 

1,613 

Boutique Boulevard Ltd. Hotel and serviced apartment  

(Citadines 8) 

 

Thailand 

 

26.01 

 

26.01 

 

20,000 

 

20,000 

 

10,200 

 

10,200 

 

- 

 

- 

Boutique Realty Ltd. Hotel and serviced apartment 

  (Citadines 11) 

 

Thailand 

 

26.01 

 

26.01 

 

85,000 

 

85,000 

 

43,348 

 

43,348 

 

70,066 

 

68,765 

Boutique Asset Ltd. Hotel and serviced apartment 

(Citadines 23) 

 

Thailand 

 

26.01 

 

26.01 

 

88,000 

 

88,000 

 

44,880 

 

44,880 

 

76,300 

 

73,035 

Total       121,378 121,378 148,607 143,413 

 

Joint ventures are not publicly listed and consequently do not have published price quotations. 
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8 Investments in subsidiaries 
 

Six-month period ended 30 June Separate  

financial statements  

 2019  2018 

 (in thousand Baht) 

At 1 January 252,615  188,371 

Acquisitions 106,536  71,613 
Disposal of investments (175)  (3,000) 

At 30 June 358,976  256,984 

 

Details of acquisitions and disposals of investments in subsidiaries are as follows: 

 

In 2019 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd. 

 

In June 2019, Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd., issued additional 8,800,000 ordinary 

shares, the Company made investment in the said 4,488,000 shares at par value of Baht 5 per share and 

paid up Baht 1.8 per share, for a consideration of Baht 8.08 million which made its continuing interest 

in consolidated financial statements still remains 51%. 

 

Summary effect from additional paid-up of Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd. to 

consolidated financial statements is as follow: 

  

   (in million Baht) 

Consideration received    7.76 

Less Carrying amount of non-controlling interest   (7.76) 

Premium on sale of share in subsidiaries   - 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Holdings Ltd. 

 

In April 2019, Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Holdings Ltd., issued additional 26,975,000 ordinary 

shares, the Company made investment in the said 19,691,748 shares at par value and paid up of Baht 5 

per share, for a consideration of Baht 98.46 million which made its continuing interest in consolidated 

financial statements still remains 73%. 

 

Summary effect from additional paid-up of Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Holdings Ltd. to 

consolidated financial statements is as follow: 

  

   (in million Baht) 

Consideration received    36.42 

Less Carrying amount of non-controlling interest   (36.42) 

Premium on sale of share in subsidiaries   - 
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PS3 Holdings Mauritius Limited 

 

In June 2019, the Company sold the investment in PS3 Holdings Mauritius Limited to Boutique 

International Holdings Ltd. at par value Baht 1 per share for 61,600 shares and to other investors at par 

value Baht 1 per share for 113,900 shares according to the Group’s restructuring. The transaction made 

reducing its continuing interest in consolidated financial statements from 100% to 35%. 

 

Summary effect from additional paid-up of PS3 Holdings Mauritius Limited to consolidated financial 

statements is as follow: 

  

   (in million Baht) 

Consideration received    0.11 

Less Carrying amount of non-controlling interest   (0.11) 

Premium on sale of share in subsidiaries   - 

 
In 2018 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Ltd. 

 

In January 2018, the Company established a new subsidiary, Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Ltd., 

a company incorporated in Thailand, with registered ordinary share of 600,000 shares at par value of 

Baht 5 per share. In March 2018, the Company sold the investment in Boutique Bangkok Sukhumvit 

16-2 Ltd. to Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings Ltd. at par value Baht 5 per share for 600,000 

shares, amounting to Baht 3 million according to the Group’s restructuring. 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd. 

 

In March 2018, the Company made a new investment in 99.99% shareholdings of the issued and paid 

up capital on Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd., a company incorporated in Thailand, 

at par value Baht 5 per share for 19,997 shares, amounting to Baht 99,985. 

 

Later, in April 2018, the said subsidiary issued additional shares comprised of 1,152,000 ordinary shares 

at par value of Baht 5 per share and 10,548,000 preferred shares at par value of Baht 5 per share which 

the Company made investment in the said 577,721 ordinary shares and 5,379,479 preferred shares, total 

consideration of Baht 29.79 million. At the same time, non-controlling interest invested in the said 

subsidiary’s 574,279 ordinary shares and 5,168,520 preferred shares. The consideration received 

amounting to Baht 39.98 million which paid directly to the subsidiary amounting to Baht 28.71 million 

and paid remaining amount of Baht 11.27 million to the Company. The transaction made reducing its 

continuing interest in consolidated financial statements from 100% to 51%. After the additional paid-

up, the Group still has control over the said subsidiary and indirect subsidiaries. Carrying amount of 

non-controlling interests after the additional paid-up amounting to Baht 27.66 million. The difference 

amount between the increase in the non-controlling interests and the consideration received had been 

recorded to premium on sale of interests in subsidiaries amounting to Baht 12.32 million in consolidated 

financial statement. For amount paid to the Company, the Company recognised as gain on sales of 

investment in subsidiary amounting to Baht 11.27 million in separate financial statement. 
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Summary effect from additional paid-up of Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd. to 

consolidated financial statements is as follow: 

  

   (in million Baht) 

Consideration received    39.98 

Less Carrying amount of non-controlling interest   (27.66) 

Premium on sale of interests in subsidiaries   12.32 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Ltd. 

 

In May 2018, the Company made a new investment in 99.99% shareholdings of the issued and paid up 

capital on Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Ltd. (“BBS36”), a company incorporated in Thailand, for 

a consideration of Baht 4,999,985 for 999,997 shares, at par value Baht 5 per share. 

 

Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 

 

In May 2018, Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. issued 129,720,000 ordinary shares, the Company 

made investment in the said 33,727,200 shares, for a consideration of Baht 33,727,200 which made its 

continuing interest in consolidated financial statements still remains 26%.  

 

Summary effect from additional paid-up of Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. to consolidated 

financial statements is as follow: 

  

   (in million Baht) 

Consideration received    95.99 

Less Carrying amount of non-controlling interest   (95.99) 

Premium on sale of interests in subsidiaries   - 

 

Boutique PKNS 2 Ltd. and Boutique PKNS 1 Ltd. 

 

In June 2018, the Group collected additional consideration from investors of Boutique PKNS 2 Ltd. and 

Boutique PKNS 1 Ltd. amounting to Baht 0.26 million and Baht 0.55 million, respectively. It was 

resulting from transferred of shares to the investors in 2016. The additional consideration received had 

been recorded to premium on sale of interests in subsidiaries in consolidated financial statement and 

had been recorded to gain on sales of investment in subsidiary in separate financial statement. 
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Investments in subsidiaries as at 30 June 2019 and 31 December 2018, and dividend income from those investments for the six-month period ended 30 June 2019 and 

2018 were as follows: 

 

  

 Separate financial statements 

        Dividend income 

  

Type of 

 

Country of 

   

   Ownership interest Paid-up capital Cost 

 

Impairment 

 

At cost - net 

for six-month  

period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Direct subsidiaries               

Boutique Serviced Apartments Ltd. Hotel and serviced apartment Thailand 100.00 100.00 138,000 138,000 138,000 138,000 - - 138,000 138,000 - - 

Boutique SA2 Ltd. Dormant Thailand 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 

               

Hyatt hotel, Villa1 and Villa2 Project              

               

Indirect subsidiaries held through Boutique Phuket Ltd. and BT Phuket Ltd.             

Boutique Phuket 2 Ltd. Villa  Thailand 21.55  21.55  2,000 2,000 - - - - - - - - 

Boutique Phuket 3 Ltd. Villa (under refurbishment) Thailand 21.55  21.55  2,000 2,000 - - - - - - - - 

               

Direct subsidiaries               

Boutique Phuket Land Ltd. Holding company Thailand 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 

Square Root Phuket  

   Investment Ltd. 

Holding company Republic of 

Mauritius 

100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - 44,070 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique Phuket Land Ltd.              

Boutique Phuket Holdings 3 Ltd. Holding company Thailand 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 

Boutique Phuket Holdings 2 Ltd. Holding company Thailand 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 

Boutique Phuket Holdings 1 Ltd. Holding company Thailand 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

Boutique Phuket Holdings  Ltd. Holding company Thailand 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 

Boutique Phuket Ltd. Holding company Thailand 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month  

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Indirect subsidiaries held through Square Root Phuket Investment Ltd.             

BT Phuket Holdings 3 Ltd. Holding company Republic of 

Seychelles 

65.00 65.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 2 Ltd. Holding company Republic of 

Seychelles 

33.15 33.15 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings 1 Ltd. Holding company Republic of 

Seychelles 

21.55 21.55 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT Phuket Holdings Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

21.55 21.55 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 

BT Phuket Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 

               

Pattaya Bay Resort Project               

               

Indirect subsidiary held through Boutique Eco Holdings 2 Ltd.             

Boutique Mid Tier 2 Ltd. Hotel  Thailand 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 

               

Direct subsidiary               

Boutique Eco Holdings 2 Ltd. Holding company Thailand 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 

               

Indirect subsidiary held through Boutique Eco Holdings 2 Ltd.              

Boutique Eco Holdings Ltd. Holding company Thailand 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month  

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Boutique Patong Sai3 Project               

               

Indirect subsidiary held through Boutique PS3 Holdings Ltd.             

Boutique Patong Sai3 Ltd. Hotel  Thailand 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 

               

Direct subsidiary               

Boutique PS3 Holdings Ltd. Holding company Thailand 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique PS3 Holdings Ltd.             

Boutique PS3 Ltd. Holding company Thailand 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

Boutique Patong Sai3 Holdings Ltd. Holding company Thailand 35.10 35.10 10 10 - - - - - - - - 

               

Indirect subsidiaries held through  Boutique International Holdings Ltd.             

PS3 Holdings Mauritius Holding company Republic of 

Mauritius 

35.10 100.00 176 176 - 176 - - - 176 - - 

Patong Hotel Pte. Ltd. Holding company Republic of 

Singapore 

35.10 100.00 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 

               

Prakhanong 1 and Prakhanong 2 Project              

               

Indirect subsidiaries held through BT PKN Holdings Ltd. and Boutique PKN Ltd.             

Boutique Prakhanong 1 Ltd.   Community mall Thailand - 26.03 - 30,000 - - - - - - - - 

Boutique Prakhanong 2 Ltd. Office building Thailand - 26.03 - 30,000 - - - - - - - - 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Direct subsidiaries   

Boutique International  

   Holdings Ltd. 

Holding company Republic of 

Mauritius 

100.00 100.00 THB 100 THB 100 THB 100 THB 100 - - THB 100 THB 100 - - 

Boutique PKN 3 Ltd. Holding company Thailand 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique International Holdings Ltd.             

Mid Tier Holding  Mauritius Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

51.00 

 

51.00 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

BT PKN Holdings 3 Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

68.00 

 

68.00 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

Boutique Offshore Holdings 

Limited 

Holding company Republic of 

Seychelles 

100.00 - THB 100 - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

Nimman 2 Holdings Mauritius Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

100.00 100.00 170 170 - - - - - - - - 

               

Indirect subsidiaries held through BT PKN Holdings 3 Ltd.             

BT PKN Holdings 2 Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

44.88 

 

44.88 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

BT PKN Holdings 1 Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

26.03 

 

26.03 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

BT PKN Holdings Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

26.03 

 

26.03 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique PKN 3 Ltd.              

Boutique PKN 2 Ltd. Holding company Thailand 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 

Boutique PKN 1 Ltd. Holding company Thailand 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 

Boutique PKN Ltd. Holding company Thailand 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Prakhanong 3 Project     

     

Indirect subsidiary held through Boutique PKNS 2 Ltd.    

Boutique Prakhanong 3 Ltd. Property  development Thailand 38.28 38.28 39,500 5,000 - - - - - - - - 

               

Direct subsidiary               

Boutique PKNS 2 Ltd. Holding company Thailand 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique PKNS 2 Ltd.             

Boutique PKNS 1 Ltd. Holding company Thailand 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 

Boutique PKNS Ltd. Holding company Thailand 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 

               

Chiang Mai Nimman 1 Project              

               

Indirect subsidiary held through Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             

Boutique Chiang Mai 

  Nimman 1 Ltd. 

Hotel  

 

Thailand 

 

26.00 

 

26.00 

 

221,520 

 

221,520 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

               

Direct subsidiaries               

Boutique Chiang Mai  

    Holdings 3 Ltd. 

Holding company 

 

Thailand 

 

100.00 

 

100.00 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

 

100 

 

100 

 

- - 

Chiang Mai Holdings  

    Mauritius 1 Ltd. 

Holding company 

 

Republic of 

Mauritius 

      26.00       

       

      26.00       

       

267,000 

 

267,000 

 

70,529 

 

70,529 

 

- - 

  

70,529 

 

70,529 

 

- - 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Indirect subsidiaries held through Boutique Chiang Mai Holdings 3 Ltd.   

Boutique Chiang Mai 

   Holdings 2 Ltd. 

Holding company 

 

Thailand 

 

100.00 

 

100.00 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Boutique Chiang Mai 

   Holdings 1 Ltd. 

Holding company 

 

Thailand 

 

100.00 

 

100.00 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Boutique Chiang Mai 

   Holdings Ltd. 

Holding company 

 

Thailand 

 

100.00 

 

100.00 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

     

Indirect subsidiary held through Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             

Chiang Mai Holdings  

    Mauritius Ltd. 

Holding company Republic of 

Mauritius 

      26.00 

 

      26.00 

 

265,500 

 

265,500 

 

            - 

             

            - 

             

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

             

Chiang Mai Nimman 2 and Chiang Mai Nimman 3 Project              

               

Indirect subsidiaries held through Boutique Nimman Holdings 1 Ltd.             

Boutique Chiang Mai 

  Nimman 2 Ltd. 

Hotel (under construction) Thailand 

 

99.99 

 

99.99 

 

49,425 32,500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Boutique Chiang Mai 

  Nimman 3 Ltd. 

Hotel (under construction) Thailand 

 

99.99 

 

99.99 

 

40,900 32,500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

               

Direct subsidiaries               

Boutique Nimman Holdings 1 Ltd. Holding company Thailand 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 

Chiang Mai Holdings                 

  Mauritius 2 Ltd. 

Holding company Republic of 

Mauritius 

100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - 

 

- 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Indirect subsidiary held through Boutique Nimman Holdings 1 Ltd.   

Boutique Nimman Holdings Ltd. Holding company Thailand 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 

     

Rainhill Project               

               

   Direct subsidiaries               

Boutique Retail Holdings Ltd. Holding company Thailand 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 

Kalarain Ltd. Holding company Republic of 

Seychelles 

65.00 

 

65.00 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- - 

               

Indirect subsidiaries held through Boutique Retail Holdings Ltd.             

Boutique Retail PKN  Holdings Ltd. Holding company Thailand 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

Boutique MT Holdings Ltd. Holding company Thailand 65.00 65.00 10 10 - - - - - - - - 

               

Indirect subsidiary held through Kalarain Ltd.              

Chinese Panda Ltd. Holding company Republic of 

Mauritius 

65.00 

 

65.00 

 

USD 100 

 

USD 100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

               

Bangkok Sukhumvit 16-2 Project     

     

Indirect subsidiary held through Boutique Bangkok Suhkumvit 16-2 Holdings 1 Ltd.   

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 

Ltd. 

Hotel (under construction) Thailand 51.00 

 

51.00 

 

72,440 56,600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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 Separate financial statements 

        Dividend income 

        for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Direct subsidiary          

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 

Holdings 1 Ltd. 

Holding company Thailand 

 

51.00 

 

51.00 

 

74,440 58,600 

 

37,964 29,886 

 

- 

 

- 

 

37,964 29,886 

 

- 

 

- 

 

     

Indirect subsidiary held through Boutique Bangkok Suhkumvit 16-2 Holdings 1 Ltd.                  

Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 

Holdings Ltd. 

Holding company Thailand 

 

51.00 

 

51.00 

 

73,440 57,600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

               

Kamala Project               

               

Indirect subsidiaries held through Boutique Kamala Holdings Ltd.                  

Boutique Kamala 1 Ltd. Hotel (under construction) Thailand 75.00 75.00 40,169 625 - - - - - - - - 

Boutique Kamala 2 Ltd. Hotel (under construction) Thailand 75.00 75.00 48,031 625 - - - - - - - - 

               

Direct subsidiary               

Boutique Kamala Holdings Ltd. Holding company Thailand 75.00 75.00 125 125 93 93 - - 93 93 - - 

               

Bangkok Sukhumvit 36 Project               

               

Indirect subsidiary held through Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Holdings Ltd.                  

Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Ltd. Hotel (under construction) Thailand 73.00 73.00 132,520 92,000 - - - - - - - - 
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None of the Group’s subsidiaries are publicly listed and consequently do not have published price quotations. 

 

 Separate financial statements 

             Dividend income 

             for six-month 

 Type of Country of   Ownership interest Paid-up capital Cost Impairment At cost - net period ended 

Company name business incorporation 30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

31  

December 

30 

June 

30 

June 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Direct subsidiary     

Boutique Bangkok Sukhumvit 36 

Holdings Ltd. 

Holding company Thailand 73.00 73.00 135,000 125 98,550 91 - - 98,550 91 - - 

     

Citadines Group Project               

               

Direct subsidiary               

Boutique Group Ltd. Holding company Thailand 51.00 51.00 25,000 25,000 12,750 12,750 - - 12,750 12,750 - - 

Total        361,601 255,240 (2,625) (2,625) 358,976 252,615 - 44,070 
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9 Property, plant and equipment  
 

Acquisitions, disposals and transfers of property, plant and equipment during the six-month period ended 

30 June were as follows: 

 

 Consolidated financial statements 

Six-month period ended 30 June 2019  2018 

 

Acquisitions 

and 

transfers in 

-at cost 

 

 

 

 

Disposals 

and 

transfers out 

-net book 

value 

 

 

 

 

Acquisitions 

and 

transfers in 

-at cost 

 

 

 

 

Disposals 

and 

transfers out 

-net book 

value 

 (in thousand Baht) 

Land and land improvement 2,413  -  92,200  (2,142) 

Building and building improvement 351,862  -  5,018  - 

Equipment 5,509  (124)  100  (401) 

Furniture, fixture and office  

   equipment 

 

95,218 

  

(1,981)  2,636  (212) 

Assets under construction 259,828  (453,564)  46,471  (3,792) 

Total 714,830  (455,669)   146,425  (6,547) 

 

 Separate financial statements 

Six-month period ended 30 June 2019  2018 

 

Acquisitions 

and 

transfers in 

-at cost 

 

 

 

 

Disposals 

and 

transfers out 

-net book 

value 

 

 

 

 

Acquisitions 

and 

transfers in 

-at cost 

 

 

 

 

Disposals 

and 

transfers out 

-net book 

value 

 (in thousand Baht) 

        

Furniture, fixture and office equipment 46  -  42  (188) 

Total 46  -   42  (188) 

 

10 Interest-bearing liabilities 
 

 

 Consolidated 

financial statements 

Separate 
financial statements 

 

 

 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

  (in thousand Baht) 

Current      

Promissory notes 

   - secured 

 

- 6,200 - - 

Overdraft  

   - secured 

 

8,024 - - - 

Short-term loans from financial institutions 

   - secured 

 

74,813 74,531 - - 

Bank overdrafts and short-term loans 

from financial institutions 

 
82,837 80,731 - - 

  



Boutique Corporation Public Company Limited and its Subsidiaries 
Notes to the condensed interim financial statements 

For the three-month and six-month periods ended 30 June 2019 (Unaudited) 

 

 

44 

 

 

 Consolidated 

financial statements 

Separate 
financial statements 

 

 

 

Note 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

  (in thousand Baht) 

Short-term loans from related party      

- unsecured 5 - - 74,746 74,365 

Current portion of long-term loans from 

financial institutions  

   - secured 

 

172,508 46,425 - - 

Current portion of long-term loans       

     from other parties  138,092 - - - 

Current portion of finance lease liabilities  2,785 867 488 475 

Debentures  109,591 108,338 109,591 108,338 

Total current interest-bearing liabilities  505,813 236,361 184,825 183,178 

      

Non-current      

Long-term loans from financial institutions  

- secured 

 

1,501,642 1,588,193 - - 

Long-term loans from related parties       

- unsecured 5 2,276 - 229,165 229,165 

Long-term loans from other parties       

- unsecured  436,523 556,005 - - 

  1,940,441 2,144,198 229,165 229,165 

Finance lease liabilities  4,844 1,483 739 987 

Total non-current interest-bearing 

liabilities 

 
1,945,285 2,145,681 229,904 230,152 

 

The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding finance lease liabilities, as at  

30 June 2019 and 31 December 2018 were as follows: 

 

 

 Consolidated 

financial statements 

Separate 
financial statements 

 

 30 

June 

2019 

31 

December 

2018 

30 

June 

2019 

31 

December 

2018 

  (in thousand Baht) 

Within one year   503,028 235,494 184,337 182,703 

After one year but within five years  1,027,736 1,366,437 229,165 229,165 

After five year  912,705 777,761 - - 

Total  2,443,469 2,379,692 413,502 411,868 
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Interest rates 

 

Long-term loans from other parties and unpaid interest accrual shall be repaid in full under the following 

circumstances: 

 

a) when the Company has excess cash proceed resulting from the sale of either the borrower or any of 

their subsidiaries or any of their assets; or 

b) any excess cash or profits surplus to on-going funding requirements distributed from the borrower 

or their respective subsidiaries; or 

c) any excess cash surplus to on-going funding requirements resulting from a refinancing of the debt 

of the borrower or their respective subsidiaries. 

 

Interest rates as at 30 June 2019 and 31 December 2018 were as follows: 

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 30  

June 

2019 

 31  

December 

2018 

 30  

June 

2019 

 31  

December 

2018 
 (% per annum) 

Promissory notes -  5.75  -  - 

Overdraft  7.37  -  -  - 

Short-term loans from        

   financial institutions 5.03  5.03  -  - 

Short-term loans from         

   related party 5.03  -  5.03  5.03 

Long-term loans from        

   financial institutions 4.00 - 5.03  4.00 - 6.03  -  - 

Long-term loans from         

   related parties -  -  5.03  5.03 

Long-term loans from         

   other parties 5.00 - 5.03  4.75 - 5.03  -  - 

Finance leases liabilities 5.55 - 8.87  5.55 - 7.89  5.55  5.55 

Debentures  7.50  7.50  7.50  7.50 

 

Secured interest-bearing liabilities as at 30 June 2019 and 31 December 2018 were secured on the 

following assets: 

 

 

Consolidated 

financial statements 

Separate 
financial statements 

 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

30  

June 

2019 

31 

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Deposit pledged as collateral 3,003 3,103 3,000 3,000 

Property, plant and equipment 2,536,291 2,383,496 - - 

Prepaid rental expenses 31,630 411,710 - - 

Total 2,570,924 2,798,309 3,000 3,000 
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Boutique Corporation Public Company Limited 

 

The Company’s debentures are pledged by the Company’s common shares (which are owned by B 

Corporation Holdings Ltd.) totalling 91.22 million shares (par value Baht 1 per share).  

 

Boutique Serviced Apartments Ltd. 

 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by a related party’s land as the 

second rank pledge collateral. 

 

Boutique Chiang Mai Nimman 1 Ltd. 
 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 35.82 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

Boutique Chiang Mai Nimman 2 Ltd. 
 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 4.00 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

Boutique Chiang Mai Nimman 3 Ltd. 
 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 6.00 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

Boutique Kamala 2 Ltd. 

 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 13.3 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Ltd. 

 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 23.75 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

Boutique Prakhanong 3 Ltd. 

 

The subsidiary’s long term loan from a commercial bank is pledged by its common shares which are 

owned by a related party totalling 10.20 million shares (par value Baht 5 per share). 

 

The Group has entered into loan agreements with the banks for financing the various projects related 

cost. The Group must comply with certain condition stipulated in the loan agreement such as the 

maintenance of financial ratio, status of shareholder’s equity, asset insurance benefit to the banks.  

 

As at 30 June 2019, the Company shall provide financial support to the borrower companies as stipulated 

in the loan agreements (See note 17). 

 

As at 30 June 2019 the Group had unutilised credit facilities totalling Baht 1,809 million  

(31 December 2018: Baht 1,802 million). 
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Debentures 

 

As at 30 June 2019 and 31 December 2018, the Group and the Company had debentures as detailed 

below; 

 

 Consolidated / Separate 

financial statements  

 30 

June 

2019 

 31  

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Long-term debentures  110,000  110,000 

Less Unamortised cost relating to the issuance of debentures (409)  (1,662) 

Net 109,591  108,338 

 

On 25 October 2018, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolved the approval of the 

issuance and offering for sale of bill of exchange or debentures in the amount not exceeding totalling 

Baht 300 million with the term not exceeding 5 years.  
 

During the year ended 31 December 2018, the Company entered into financial advisor services 

agreements with a financial institution to issuance and offering for sale of debentures in the amount of 

totalling up to Baht 110 million. 
 

During the fourth quarter of 2018, the Company issued Baht 110 million, secured and unsubordinated 

with a Debenture holder’s representative in registered name 110,000 units with face value of Baht 1,000 

per unit with term of 9 months, fully repayable in 2019, bearing interest at the fixed rate of 7.5% per 

annum and payable interest quarterly.  
 

The said debentures issue with a condition that every Baht to 10 million of debenture subscription shall 

have the right to subscribe the Company’s Initial Public Offering (IPO) shares worth Baht 1 million at 

the normal IPO price. 
 

Element Capital Mauritius Ltd., shareholder of the Company, have pledged 74.64 million equity shares 

accounted for 91% of its ownership interest in the Company for the Company’s debentures and Zenith 

Holding Mauritius Limited., shareholder of the Company, have pledged 16.58 million equity shares 

accounted for 49% of its ownership interest in the Company for the Company’s debentures. 
 

The Company must comply with the specific covenants based on the specific conditions through the 

terms of debentures. 
 

11 Non-current provisions for employee benefits 
 

On 5 April 2019, the Labor Protection Act was amended to include a requirement that an employee who 

is terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty 

years or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Group has 

therefore amended its retirement plan in accordance with the changes in the Labor Protection Act in the 

second quarter of 2019. As a result of this change, the provision for retirement benefits as at 30 June 

2019 as well as past service cost recognised during the three-month and six-month periods then ended 

in the consolidated and separate financial statements increased by an amount of Baht 3.27 million and 

Baht 2.96 million, respectively. 
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12 Segment information and disaggregation of revenue 
 

The Group has three reportable segments, as described below, which are the Group strategic divisions. 

The strategic divisions offer different services, and are managed separately because they require 

different technology and marketing strategies. For each of the strategic divisions, the chief operating 

decision maker (CODM) reviews internal management reports on at least a quarterly basis. The 

following summary describes the operations in each of the Group reportable segments. 
 

• Segment 1  Hotel business and serviced apartment 

• Segment 2  Community mall and office building 

• Segment 3  Management services and others 
 

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is 

measured based on segment profit before tax, as included in the internal management reports that are 

reviewed by the Group’s CODM. Segment profit before tax is used to measure performance as 

management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of certain 

segments relative to other entities that operate within these industries.             
 

The Group’s main revenue is derived from contracts with customers. 
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Information about reportable segments and timing of revenue recognition      
 

 Consolidated financial statements 

 Segment 1  Segment 2  Segment 3  Total 

For the three-month period ended 30 June  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 

External revenue 29,022  26,607  552,258  16,996  15,664  4,292  596,944  47,895 

Inter-segment revenue 3,211  1,999  (11,111)  868  51,797  39,286  43,897  42,153 

Total segment revenue 32,233  28,606  541,147  17,864  67,461  43,578  640,841  90,048 

                

Timing of external revenue recognition                 

At a point in time  27,803  25,421  522,760  47  11,259  45  561,822  25,513 

Over time  1,219  1,186  29,498  16,949  4,405  4,247  35,122  22,382 

Total external revenue 29,022  26,607  552,258  16,996  15,664  4,292  596,944  47,895 

                

Segment profit (loss) before income tax (70,393)  (40,605)  490,490  (7,240)  10,406  (13,531)  430,503  (61,376) 

                

For the six-month period ended 30 June                 

                

External revenue 77,127  383,389  578,704  31,944  20,047  15,931  675,878  431,264 

Inter-segment revenue 6,372  (6,134)  (10,231)  1,747  93,897  117,053  90,038  112,665 

Total segment revenue 83,499  377,255  568,473  33,691  113,944  132,984  765,916  543,929 

                

Timing of external revenue recognition                 

At a point in time  74,885  381,240  522,810  48  11,282  7,445  608,977  388,733 

Over time  2,242  2,149  55,894  31,896  8,765  8,486  66,901  42,531 

Total external revenue 77,127  383,389  578,704  31,944  20,047  15,931  675,878  431,264 

                

Segment profit (loss) before income tax (108,111)  209,410  484,490  (14,360)  7,034  19,656  383,413  214,706 

                

Segment assets as at 30 June / 31 December 2,802,664  2,607,510  617,787  449,624  60,861  44,632  3,481,312  3,101,766 

                   

Segment liabilities as at 30 June / 31 December 2,243,378  1,953,544  200,513  417,779  110,222  108,932  2,554,113  2,480,255 
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  Separate  

financial statements 

Three-month period ended 30 June   2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Timing of revenue recognition     

At a point in time  23,624  8,028 

Over time  43,837  35,550 

Total revenue  67,461  43,578 

 

  Separate  

financial statements 

Six-month period ended 30 June   2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Timing of revenue recognition     

At a point in time  23,647  69,775 

Over time  90,297  63,209 

Total revenue  113,944  132,984 

 

Reconciliations of reportable segment profit or loss, assets and liabilities 

 

  Business segments 

Three-month period ended 30 June   2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Total profit (loss) before income tax for reportable segments  430,503  (61,376) 

Elimination of inter-segment profit  12,000  (12,078) 

Consolidated profit (loss) before income tax  442,503  (73,454) 

 

  Business segments 

Six-month period ended 30 June   2019  2018 

  (in thousand Baht)  

Total profit before income tax for reportable segments  383,413  214,706 

Elimination of inter-segment profit  12,000  (45,999) 

Consolidated profit before income tax  395,413  168,707 

 

  30 

June 

2019 

 31  

December 

2018 

  (in thousand Baht) 

Assets      

Total assets for reportable segments  3,481,312  3,101,766 

Other unallocated amounts:     

- Deferred tax assets  18,072  21,124 

- Other assets  387,240  364,650 

Consolidated total assets  3,886,624  3,487,540 

     

Liabilities     

Total liabilities for reportable segments  2,554,113  2,480,255 

Other unallocated amounts     

- Deferred tax liabilities  104,294  103,014 

- Other liabilities  301,929  370,744 

Consolidated total liabilities  2,960,336  2,954,013 
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Geographical segments     
 
The Group is managed and operates principally in Thailand. There are no material revenues derived 
from, or assets located in, foreign countries. 
 
Major customer     
 
The Group has no major customer with revenue of 10 percent or more of the Group’s revenues except 
net gain from the sales of investments in subsidiaries for the three-month period ended 30 June 2019 of 
Baht 522 million (2018: none) and six-month period ended 30 June 2019 of Baht 522 million (2018: 
Baht 273 million). 

 

13 Income tax expense    
 

The tax expense in the consolidated statement of comprehensive income for the three-month and six-
month periods ended 30 June 2019 is less than the amount determined by applying the Thai corporation 
tax rate to the accounting profit for the period principally because of the different treatment for 
accounting and taxation purposes of certain items of income, in particular, the gain recognised in the 
consolidated statement of comprehensive income on the sale of investment in indirect subsidiaries. 
 
The tax expense in the consolidated statement of comprehensive income for the six-month period ended 
30 June 2018 is less than the amount determined by applying the Thai corporation tax rate to the 
accounting profit for the period principally because of the different treatment for accounting and taxation 
purposes of certain items of income, in particular, the gain recognised in the consolidated statement of 
comprehensive income on the sale of investment in indirect subsidiaries. 

 

14 Dividends  

 

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2018, the 

shareholders approved the appropriation of dividend of Baht 0.15 per share, amounting to Baht 51 

million. The dividend was paid to shareholders in May 2018.  

 

15 Financial instruments  

 

 Fair values of financial instruments 

 

The methods and assumptions used by the Company and its subsidiaries in estimating the fair value of 

financial instruments are as follows: 

 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and deposit at 

financial institutions, accounts receivables, accounts payables and finance lease liabilities, their 

carrying amounts in the statements of financial position approximate their fair values.  

 

b) For loans to and loans from carrying interest approximate to the market rate, their carrying 

amounts in the statements of financial position approximates their fair values. 
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16 Commitments with non-related parties 
 

 Consolidated  

financial statements  

 Separate  

financial statements 

 30  

June  

2019 

 31 

December 

2018 

 30  

June  

2019 

 31  

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Capital commitments        

Contracted but not provided for:        

Buildings and other constructions 336,222  259,593  7,560  - 

Total 336,222  259,593  7,560  - 

        

Other commitment        

Bank guarantees 500  800  -  - 

 

a)  Operating lease and service commitments 

 

The Company and its subsidiaries have entered into several operating lease agreements in respect of the 

lease of lands, office space and vehicles and long-term service agreements.  

 

Future minimum payments required under the agreements were as follows: 

 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

 30  

June  

2019 

 31 

December 

2018 

 30  

June  

2019 

 31 

December 

2018 

 (in thousand Baht) 

Within one year 15,173  40,393  5,972  7,246 

After one year but within five years 35,616  117,280  6,040  7,881 

After five years 181,541  696,752  -  - 

Total 232,330  854,425  12,012  15,127 

 

Land lease agreements 

 

In 2012, a director of the Company entered into memorandum and land lease agreement with a company 

(“sub leasor”) and paid deposit of Baht 7.7 million.  In 2016, the Company’s subsidiaries (“sub leasee”) 

received the transferred of said right from the said director with compensation charge of transfer right 

to the sub leasor amounting to Baht 77 million.  

 

Under the policy of financial institution as the lender, the transfer of leasehold right should be made 

with the landlord. 

 

During September 2016, landlord, the director of the Company and Boutique Prakhanong 1 Ltd., 

Boutique Prakhanong 2 Ltd., and Boutique Prakhanong 3 Ltd. have entered into memorandum and land 

lease agreement for a period of 3 years, starting from 15 September 2016 to 14 September 2019 

(Boutique Prakhanong 1 Ltd., Boutique Prakhanong 2 Ltd. and Boutique Prakhanong 3 of Baht 

1,000/month) and for a period of 30 years starting from 15 September 2019 to 14 September 2049 

(totalling Baht 1,355 million) and right to extend 5 years.  At the end of the lease term, the building on 

land will transfer to the owner of the land. 
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In July 2017, Boutique Prakhanong 3 Ltd., has entered into a memorandum to pay monthly additional 

remuneration to landlord, start from the subsidiary lease or provide service on the land to third parties until 

three years after lease agreement with landlord is effective or the lease or service provided to third parties 

have ended, whichever is earlier. The monthly additional remuneration amounting to Baht 0.08 million. 

 

In December 2017, Boutique Prakhanong 1 Ltd., Boutique Prakhanong 2 Ltd., and Boutique Prakhanong 

3 Ltd. have entered into an addendum with landlord to justify calculation basis of rental fee stated in land 

lease agreements as basic rental fee plus mutually agreed inflation rate on annually basis. 

 

On 27 June 2019, the Group sold all ordinary shares of Boutique Prakhanong 1 Ltd. and Boutique 

Prakhanong 2 Ltd. as described in note 4. As at 30 June 2019, the Group only had a land lease agreement 

of Boutique Prakhanong 3 Ltd.  

 

b)  Hotel Management Agreement 
 

Subsidiaries 
 

Boutique Serviced Apartments Ltd. 
 

In January 2005, a subsidiary entered into a management agreement with Oakwood Management 

Services (Thailand) Company Limited, whereby this company will provide assistance in managing the 

subsidiary’s serviced apartment. The ten-year agreement is effective from the date that project 

commences, with an option to extend for another ten years, subject to agreement from both parties. The 

subsidiary is to pay various fees at a percentage of gross revenues and / or net operating profits of the 

project, as stated in the agreement. 
 

In January 2005, a subsidiary entered into a license agreement with Oakwood Asia Pacific Ltd. 

permitting it to use “Oakwood” brand and logo. The ten-year agreement is effective from the date that 

project commences, with an option to extend for another ten years, subject to agreement from both 

parties. A fee is charged at a percentage of gross revenues. 
 

Boutique Chiang Mai Nimman 1 Ltd. 
 

In August 2018, a subsidiary entered into a management agreement with AAPC (Thailand) Limited, 

whereby this company will provide assistance in managing the subsidiary’s hotel. The fifteen-year 

agreement is effective from the date that project commences, with an option to extend for another ten 

years, subject to agreement from both parties. The subsidiary is to pay various fees at a percentage of 

gross revenues and / or as stated in the agreement. 
 

Boutique Kamala 1 Ltd. 
 

In December 2018, a subsidiary entered into a management agreement with MH&R MAN (Thailand) 

Limited, whereby this company will provide assistance in managing the subsidiary’s hotel. The fifteen-

year agreement is effective from the date that project commences, with an option to extend for another 

ten years, subject to agreement from both parties. The subsidiary is to pay various fees at a percentage 

of gross revenues and / or as stated in the agreement. 
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Boutique Patong Sai 3 Ltd. 
  

 In October 2018, the Company entered into a management agreement with Oakwood Management 

Services (Thailand) Company Limited, whereby this company will provide assistance in managing the 

subsidiary’s hotel and permitting it to use "Oakwood" brand and logo. The ten-year agreement is 

effective from the date that project commences, with an option to extend for another ten years, subject 

to agreement from both parties. The Company is to pay various fees at a percentage of gross revenues 

of the project, as stated in the agreement. 
 

In February 2019, the Company and a subsidiary entered into an addendum to agreement with Oakwood 

Management Services (Thailand) Company Limited to obtain assistance in managing the subsidiary’s 

hotel and permitting them to use "Oakwood" brand and logo under conditions stated in the main 

agreement.  
 

Boutique Mid Tier 2 Ltd. 
 

In October 2018, the Company entered into a management agreement with Oakwood Management 

Services (Thailand) Company Limited, whereby this company will provide assistance in managing the 

subsidiary’s hotel and permitting it to use "Oakwood" brand and logo. The ten-year agreement is 

effective from the date that project commences, with an option to extend for another ten years, subject 

to agreement from both parties. The Company is to pay various fees at a percentage of gross revenues 

of the project, as stated in the agreement. 
 

In February 2019, the Company and a subsidiary entered into an addendum to agreement with Oakwood 

Management Services (Thailand) Company Limited to obtain assistance in managing the subsidiary’s hotel  

and permitting them to use "Oakwood" brand and logo under conditions stated in the main agreement.  
 

 17 Contingent liabilities 
 

Financial support 
 

As stipulated in the loan agreements, the Company and its subsidiaries shall provide financial support to the 
borrower companies and shall make their best effort to provide financial support to the borrower companies. 
 

As at 30 June 2019 and 31 December 2018, detail of financial supporter, borrower and outstanding loan 
are presented below. 
 

 
 

Financial supporter 

 
 

Borrower 

 Relationship 
with the 

Company 

 30  
June  
2019 

 31  
December  

2018 
     (in thousand Baht) 
The Company Boutique Serviced 

Apartments Ltd. 
  

Subsidiary 
  

75,000 
  

75,000 
        
The Company and 

Boutique Group Ltd. 
  

Boutique Asset Ltd., 
Boutique Boulevard Ltd., 
Boutique Land Ltd. and 
Boutique Realty Ltd. 

  
 
 

Joint ventures 

  
 
 

528,291 

  
 
 

561,047 
        

Boutique Patong Sai3 
Holdings Ltd. 

 
Boutique Patong Sai3 Ltd. 

  
Subsidiary 

  
319,100 

  
328,000 

        
Boutique Prakhanong 2 

Ltd. and Boutique 
PKN Ltd. 

 
 
Boutique Prakhanong 1 Ltd. 

  
 

Subsidiary 

  
 

- 

  
 

100,300 
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Financial supporter 

 
 

Borrower 

 Relationship 
with the 

Company 

 30  
June  
2019 

 31  
December  

2018 
     (in thousand Baht) 
Boutique Prakhanong 1 

Ltd. and Boutique 
PKN Ltd. 

 
 
Boutique Prakhanong 2 Ltd. 

  
 

Subsidiary 

  
 

- 

  
 

123,950 
        
Boutique PKNS Ltd. Boutique Prakhanong 3 Ltd.  Subsidiary  6,200  6,200 
        
Boutique Bangkok 

Sukhumvit 16-2 
Holdings Ltd. 

Boutique Bangkok 
   Sukhumvit 16-2 Ltd. 

 

   
 

Subsidiary 

  
 

88,670 

  
 

73,600 

        
Boutique Kamala 

Holdings Ltd. 
Boutique Kamala 1 Ltd.   

Subsidiary 
  

44,300 
  

44,300 
        

Total contingent liabilities arising from financial support 
 

1,061,561  1,312,397 

 

Agreements to sell investments in subsidiaries 

 

OZO project 

 

Mid Tier Holding Mauritius Ltd. (“Seller”) has contingent liabilities under an agreement to sell 

investments in subsidiaries. These include contingent liabilities if the Seller were to breach conditions 

as stipulated in the agreement, such as its warranties and representation concerning information of the 

disposed subsidiaries. In such a case, the aggregate liability of the Seller shall not exceed the purchase 

price and the purchaser was to provide the Seller with written notice of the claims within 16 December 

2017 (within 2 years following the closing date) for any claim other than claims in respect of tax 

liabilities and within 16 December 2020 (within 5 years following the closing date) for any claim relating 

to tax liabilities.  

 

Rainhill project  

 

Boutique MT holdings Ltd., and Chinese Panda Ltd. (“Seller”) have contingent liabilities under an 

agreement to sell investments in subsidiary. These include contingent liabilities if the Seller were to 

breach conditions as stipulated in the agreement, such as its warranties and representation concerning 

information of the disposed subsidiary. In such a case, the aggregate liability of the Seller shall not 

exceed the purchase price and the purchaser was to provide the Seller with written notice of the claims 

within 24 February 2018 (within 1 year following the closing date) for any claim other than claims in 

respect of tax liabilities and within 24 February 2019 (within 2 years following the closing date) for any 

claim relating to tax liabilities. 

 

Hyatt project 

 

BT Phuket Holdings Ltd., (“Seller”) has contingent liabilities under an agreement to sell investments in 

subsidiaries. These include contingent liabilities if the Seller were to breach conditions as stipulated in 

the agreement, such as its warranties and representation concerning information of the disposed 

subsidiaries. In such a case, the aggregate liability of the Seller shall not exceed the purchase price and 

the purchaser was to provide the Seller with written notice of the claims within 28 February 2020 (within 

2 years following the closing date) for any claim other than claims in respect of tax liabilities and within 

28 February 2023 (within 5 years following the closing date) for any claim relating to tax liabilities. 
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In addition, according to the SPA, the seller and the purchaser agree that the purchase price is subject to 

post-closing adjustments as to be conducted and calculated by the seller, with the coordination and 

review by the purchaser. 

 

Prakhanong project 

 

Boutique PKN Ltd. and BT PKN Holdings Limited, (“Sellers”) has contingent liabilities under an 

agreement to sell investments in subsidiaries. These include contingent liabilities if the Seller were to 

breach conditions as stipulated in the agreement, such as its warranties and representation concerning 

information of the disposed subsidiaries. 

 

On 4 July 2019, Boutique PKN Ltd. and BT PKN Holdings Limited have obtained bank guarantee from 

a commercial bank and given to the buyer totalling Baht 47.85 million, which will be terminated in 

2022.  

In addition, according to the SPA, the seller and the purchaser agree that the purchase price is subject 

to post-closing adjustments as to be conducted and calculated by the seller, with the coordination and 

review by the purchaser. 

As at 30 June 2019, the sellers (the Company’s subsidiaries) had not received written notice of any claim 

from the purchasers. 

 
18 Events after the reporting period 

 

 Establishment of new subsidiaries 

 

On 11 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 5 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 50,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 

 

On 11 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 6 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 120,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 

 

On 25 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 1 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 50,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 

 

On 25 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 2 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 120,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 

 

On 25 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 3 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 50,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 

 

On 25 July 2019, the Group established a new indirect subsidiary, Boutique Overseas Holdings 4 

Limited., which was incorporated in Republic of Seychelles, with registered ordinary share of 120,000 

shares at par value of Baht 1 per share. 
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19 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
 

A number of new TFRS which are relevant to the Group’s operations are expected to have significant 

impact on the consolidated and separate Company’s financial statements on the date of initial 

application. Those TFRS which become effective for annual financial reporting periods beginning on 

or after 1 January 2020 are as follows: 

 

TFRS Topic 

TFRS 7* Financial Instruments: Disclosures 

TFRS 9* Financial Instruments 

TFRS 16 Leases 

TAS 32* Financial Instruments: Presentation 

TFRIC 16* Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

TFRIC 19* Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

 

* TFRS - Financial instruments standards 

 

a. TFRS - Financial instruments standards 

 

These TFRSs establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment 

and derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives 

and hedge accounting. When these TFRSs are effective, some accounting standards, interpretations 

and guidance which are currently effective will be cancelled. 

 

b. TFRS 16 Leases 

 

TFRS 16 introduces a single lessee accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use 

asset and a lease liability. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-

value items. Lessor accounting remains similar to the current standard, i.e. lessors continue to 

classify leases as finance or operating leases. When this TFRS is effective, some accounting 

standards and interpretations which are currently effective will be cancelled.  

 

Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying those 

TFRSs on the financial statements.  



 

    

 

 
 
 
 
 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
และของเฉพาะบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 



 

2 

 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากรายการปรับปรุง
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ เน่ืองจากผูบ้ริหารมีการพิจารณาใหม่ เห็นว่ารายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการเป็นส่ิงตอบ
แทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากในเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
13 สิงหาคม 2562 
 



บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 753,099            229,672            56,697              39,673

ลูกหน้ีการคา้ 5, 6 14,313              20,116              53,244              54,057          

ลูกหน้ีอ่ืน 5 58,817              77,911              1,543                29,891          

สินคา้คงเหลือ 1,018                1,067                -                   -               

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 -                    -                   713                   -               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,539              15,271              4,248                4,288
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 837,786            344,037            116,445 127,909

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 10 53,003              3,103                3,000                3,000            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 148,607            143,413            -                   -               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                    -                   358,976            252,615

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 53,703              53,703              356,121            434,255

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 15,612              14,274              88,336              83,890

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9, 10 2,708,583         2,460,384         3,939                4,734

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,676                3,376                1,334                1,441

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 10 31,630              411,710            -                   -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,072              21,124              13,514              11,364

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,952              32,416              964                   571
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,048,838         3,143,503         826,184 791,870

รวมสินทรัพย์ 3,886,624         3,487,540         942,629 919,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 82,837              80,731 -                   -               
เจา้หน้ีการคา้ 2,381                5,080 -                   -               
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 77,461              174,705 -                   -               
เจา้หน้ีอ่ืน 5 98,626              87,595 60,573              49,699
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 -                    -                   74,746              74,365
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                   2,581                712
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 172,508            46,425 -                   -               
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 138,092            -                   -                   -               
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,678              -                   -                   -               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 2,785                867 488                   475               
หุ้นกู้ 10 109,591            108,338 109,591            108,338        
ดอกเบ้ียหุ้นกูค้า้งจ่าย 631                   594 631                   594               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,996              16,301 12,393              15,745          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,189                17,463 5,643                7,130
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 766,775 538,099 266,646 257,058

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,501,642         1,588,193 -                   -               
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 2,276                -                   229,165            229,165
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 10 436,523            556,005 -                   -               
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 14                     -                   28,892              24,481
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 94,322              99,969              -                   -               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 4,844                1,483 739                   987               
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 11 22,295              16,794 18,555              13,478          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 104,294            103,014 -                   -               
ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 7 7,894                6,544 -                   -               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,457              43,912 -                   -               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,193,561 2,415,914 277,351 268,111

รวมหนีสิ้น 2,960,336 2,954,013 543,997 525,169

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 340,000 340,000 340,000 340,000

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 151,620 198,951 -                   -               

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 5,593 5,593 5,593                5,593            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (268,581)           (384,061)          61,896 57,874          

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (86,102)             (86,314)            -                   -               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 443,080            443,080            (8,857)              (8,857)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 585,610 517,249 398,632 394,610

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 340,678            16,278              -                   -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 926,288 533,527 398,632 394,610

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,886,624 3,487,540 942,629 919,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือใหเ้ช่า 57,280           42,432           -                 -                 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 5 4,360             4,233             39,089           27,629           
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร 5 11,188           -                 23,554           -                 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4 522,331         -                 -                 12,079           
ดอกเบ้ียรับ 5 1,048             1,032             4,747             3,824             
รายไดอ่ื้น 5 737                198                71                  46                  
รวมรายได้ 596,944         47,895           67,461           43,578           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือใหเ้ช่า 5 27,788           19,877           -                 -                 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5 1,421             1,476             38,844           36,242           
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 18,236           13,547           478                641                
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,450             4,703             25                  164                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 66,310           57,816           10,822           14,749           
ตน้ทุนทางการเงิน 5 37,113           22,315           6,886             5,313             
รวมค่าใช้จ่าย 154,318         119,734         57,055           57,109           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (123)               (1,615)            -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 442,503         (73,454)          10,406           (13,531)          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 3, 13 (45,770)          (4,672)            (2,697)            2,514             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 396,733         (78,126)          7,709             (11,017)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 396,733         (78,126)          7,709             (11,017)          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,499           (48,879)          7,709             (11,017)          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 298,234         (29,247)          -                 -                 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 396,733         (78,126)          7,709             (11,017)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,499           (48,879)          7,709             (11,017)          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 298,234         (29,247)          -                 -                 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 396,733         (78,126)          7,709             (11,017)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.29               (0.14)              0.02               (0.03)              

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 131,014         128,617         -                 -                 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 5 8,720             8,466             79,958           55,287           
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร 5 11,188           7,241             23,554           13,421           
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 4 522,331         273,431         -                 12,079           
เงินปันผลรับ 5, 8 -                 -                 -                 44,070           
ดอกเบ้ียรับ 5 1,760             1,703             10,339           7,922             
รายไดอ่ื้น 5 865                11,806           93                  205                
รวมรายได้ 675,878         431,264         113,944         132,984         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

   และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 5 51,249           51,557           -                 -                 
ตน้ทุนการให้บริการ 5 2,841             2,951             70,215           72,008           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,960           26,708           948                1,280             
ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 6,991             11,126           43                  164                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 120,752         118,162         22,141           29,307           
ตน้ทุนทางการเงิน 5 68,516           50,369           13,563           10,569           
รวมค่าใช้จ่าย 284,309         260,873         106,910         113,328         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 3,844             (1,684)            -                 -                 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 395,413         168,707         7,034             19,656           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3, 13 (46,943)          (12,030)          (3,012)            (3,938)            
กําไรสําหรับงวด 348,470         156,677         4,022             15,718           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 348,470         156,677         4,022             15,718           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 68,361           (11,593)          4,022             15,718           

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 280,109         168,270         -                 -                 
กําไรสําหรับงวด 348,470         156,677         4,022             15,718           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 68,361           (11,593)          4,022             15,718           

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 280,109         168,270         -                 -                 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 348,470         156,677         4,022             15,718           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.20               (0.03)              0.01               0.05               

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

ขาดทุนจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไร รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า วดัมูลค่าใหม่ของ จากการ ขาดทุน องคป์ระกอบอื่น ผลต่างจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ หุ้นจากการขายหุ้น ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ ตีราคาที่ดิน เบด็เสร็จอื่น ของส่วน รวมธุรกิจภายใต้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม พนกังานที่กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ของผูถ้ือหุ้น การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 340,000       132,997              2,760             (282,389)        (7,704)                    351,373        95,747         439,416         (90,341)                542,443         (77,171)        465,272         

การรับรู้ผลต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการ

    ขายบริษทัยอ่ย 4 -              -                      -                18,852           -                         (22,879)        -               (22,879)          4,027                   -                 -               -                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลจ่ายให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 14 -              -                      -                (51,000)          -                         -               -               -                 -                      (51,000)          -               (51,000)          
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -                      -                (51,000)          -                         -               -               -                 -                      (51,000)          -               (51,000)          

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

  การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุม
      ไม่เปลี่ยนแปลง 8 -              17,558                -                -                 -                         -               -               -                 -                      17,558           123,655        141,213         
   เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -              -                      -                -                 -                         -               -               -                 -                      -                 (165,280)      (165,280)        
  รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              17,558                -                -                 -                         -               -               -                 -                      17,558           (41,625)        (24,067)          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) 3 -              -                      -                (11,593)          -                         -               -               -                 -                      (11,593)          168,270        156,677         
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                      -                (11,593)          -                         -               -               -                 -                      (11,593)          168,270        156,677         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 340,000       150,555              2,760             (326,130)        (7,704)                    328,494        95,747         416,537         (86,314)                497,408         49,474         546,882         

งบการเงินรวม 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

ขาดทุนจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไร รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ วดัมูลคา่ใหม่ของ จากการ ขาดทุน องคป์ระกอบอื่น ผลตา่งจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ หุน้จากการขายหุน้ ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ ตีราคาที่ดิน เบด็เสร็จอื่น ของส่วน รวมธุรกิจภายใต้ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม พนกังานที่กาํหนดไว้ ในบริษทัยอ่ย ในการร่วมคา้ ของผูถ้ือหุน้ การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 340,000      198,951              5,593            (384,061)        (8,394)                    347,086       104,388       443,080         (86,314)               517,249         16,278         533,527         

การรับรู้ผลตา่งจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการ

    ขายบริษทัยอ่ย 4 -              (47,331)               -                47,119           -                         -               -               -                212                     -                 -               -                

  การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

  การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุม
      ไม่เปลี่ยนแปลง 8 -              -                      -                -                -                         -               -               -                -                      -                 44,291         44,291           
  รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -                      -                -                -                         -               -               -                -                      -                 44,291         44,291           

กําไรเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -              -                      -                68,361           -                         -               -               -                -                      68,361           280,109       348,470         
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -              -                      -                68,361           -                         -               -               -                -                      68,361           280,109       348,470         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 340,000      151,620              5,593            (268,581)        (8,394)                    347,086       104,388       443,080         (86,102)               585,610         340,678       926,288         

(พันบาท)

งบการเงินรวม 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ ทุนสาํรอง กาํไรสะสมที่ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 340,000            2,760              55,050                (7,607)                       390,203            

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                   -                  (51,000)               -                            (51,000)             
     รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                  (51,000)               -                            (51,000)             

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร 3 -                   -                  15,718                -                            15,718              
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  15,718                -                            15,718              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 340,000            2,760              19,768                (7,607)                       354,921            

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

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

ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าใหม่ของ

ที่ออกและ ทุนสาํรอง กาํไรสะสมที่ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 340,000            5,593              57,874                (8,857)                      394,610            

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                   -                  4,022                  -                           4,022                
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  4,022                  -                           4,022                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 340,000            5,593              61,896                (8,857)                      398,632            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 348,470         156,677       4,022          15,718           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 46,943           12,030         3,012          3,938             
ตน้ทุนทางการเงิน 68,516           50,369         13,563        10,569           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,960           26,708         948             1,280             
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,844)            1,684           -              -                 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 29                  182              -              187                
ขาดทุนจากการจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 866                2                  -              -                 
กลบัรายการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ (797)               -               -              -                 
ดอกเบ้ียรับ (1,760)            (1,703)          (10,339)       (7,922)            
เงินปันผลรับ 8 -                 -               -              (44,070)          
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 4 (522,331)        (273,431)      -              (12,079)          

(29,948)          (27,482)        11,206        (32,379)          
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (10,274)          7,808           813             3,337             
ลูกหน้ีอ่ืน (23,972)          (11,280)        (504)            946                
สินคา้คงเหลือ 50                  (143)             -              -                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,228             2,425           41               (82)                 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 100                49                -              42                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,640           (25,635)        (394)            66                  
เจา้หน้ีการคา้ 1,109             824              -              -                 
เจา้หน้ีอ่ืน 10,118           (16,369)        5,199          (2,946)            
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5,854             (4,475)          5,077          (4,892)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,570             9,808           (1,487)         197                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,520           (5,386)          -              -                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (9,005)            (69,856)        19,951        (35,711)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (12,045)          (9,416)          (8,515)         (1,352)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (21,050)          (79,272)        11,436        (37,063)          

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 928,426         918,775       -              32,206           
ทางออ้ม 4 (20,517)          (20,467)        -              -                 
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                 -               (106,537)     (38,018)          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 25                  9                  -              -                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (352,414)        (140,551)      (46)              (42)                 
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน -                 (35,000)        -              (25,800)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,543)            (183)             -              -                 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน (42,327)          (67,111)        -              -                 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึนจาก

   การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (50,000)          -               -              -                 
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -               126,374      36,793           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                 -               (48,953)       (10,822)          
เงินปันผลรับ -                 -               -              44,070           
ดอกเบ้ียรับ 422                364              5,894          6,124             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 461,072         655,836       (23,268)       44,511           

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

15



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

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,024             (4,649)          -              -                 
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (968)               (493)             (271)            (271)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 365,572         107,063       -              -                 
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (334,738)        (434,315)      -              -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,276             -               -              -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 43,475           5,729           -              -                 
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน (24,865)          (135,274)      -              -                 
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                 (51,000)        -              (51,000)          
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 (165,280)      -              -                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดย

   อาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 78,880           194,761       34,702        40,848           
ดอกเบ้ียจ่าย (54,251)          (62,999)        (5,575)         (4,913)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 83,405           (546,457)      28,856        (15,336)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 523,427         30,107         17,024        (7,888)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 229,672         282,996       39,673        64,482           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภท

   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตน้งวด -                 5,520           -              -                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 753,099         318,623       56,697        56,594           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 77,461           86,532         -              -                 

แปลงตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,200             -               -              -                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การปรับปรุงรายการ 
4 การขายบริษทัยอ่ย 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
13 ภาษีเงินได ้
14  เงินปันผล 
15  เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

  ข้อมูลบริษัท 
 
บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
และใหบ้ริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 38) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐ
มอริเชียส (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 24) ผูถื้อหุน้ใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งงวด คือ ตระกลูทกัราล 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายได้ท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณ
เพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมา
ถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 กำรปรับปรุงรำยกำร 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้ าการปรับปรุงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เก่ียวกบัรายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ เน่ืองจากผูบ้ริหาร
มีการพิจารณาใหม่ เห็นว่ารายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการเป็นส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียใน
บริษทัย่อยโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงรายการรายได้ค่าธรรมเนียม
ด าเนินการจ านวน 34.2 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ 34,208  (34,208)  - 
ขำดทุนส ำหรับงวด (43,918)  (34,208)  (78,126) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (43,918)  (34,208)  (78,126) 
กำรแบ่งปันขำดทุน      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (14,671)  (34,208)  (48,879) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (29,247)  -  (29,247) 
ขำดทุนส ำหรับงวด (43,918)  (34,208)  (78,126) 

      
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (14,671)  (34,208)  (48,879) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (29,247)  -  (29,247) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (43,918)  (34,208)  (78,126) 

      
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  (บำท) (0.04)  (0.10)  (0.14) 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ 34,208  (34,208)  - 
ก ำไรส ำหรับงวด 190,885  (34,208)  156,677 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 190,885  (34,208)  156,677 
      
กำรแบ่งปันก ำไร      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,615  (34,208)  (11,593) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 168,270  -  168,270 
ก ำไรส ำหรับงวด 190,885  (34,208)  156,677 

      
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,615  (34,208)  (11,593) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 168,270  -  168,270 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 190,885  (34,208)  156,677 

      
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  (บำท) 0.07  (0.10)  (0.03) 

 
 งบกำรเงินรวม 

งบกระแสเงินสดส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (38,424)  (40,848)  (79,272) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (587,305)  40,848  (546,457) 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  12,079  12,079 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ 34,208  (34,208)  - 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (1,912)  4,426  2,514 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 6,686  (17,703)  (11,017) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 6,686  (17,703)  (11,017) 
      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  (บำท) 0.02  (0.05)  (0.03) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  12,079  12,079 
รายไดค่้าธรรมเนียมด าเนินการ 34,208  (34,208)  - 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (8,364)  4,426  (3,938) 
ก ำไรส ำหรับงวด 33,421  (17,703)  15,718 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 33,421  (17,703)  15,718 
      

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  (บำท) 0.10  (0.05)  0.05 
 

 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งบกระแสเงินสดส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

ตามท่ีรายการ
ไวเ้ดิม  

ผลกระทบ
จากการ
ปรับปรุง  

ตามท่ีแสดง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,785  (40,848)  (37,063) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (56,184)  40,848  (15,336) 

 

4 กำรขำยบริษัทย่อย 
 

ปี 2562  
 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บูทิค พีเคเอ็น 
ทรี จ ากัด และ BT PKN Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Limited  
ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั  และบริษทั บูทิค  
พระโขนง ทู จ ากดั  ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจส่วนงานศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังานเป็นจ านวน 957 ลา้นบาท ให้แก่ 
บริษทั เอสที พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นทั้ง
จ านวนแลว้ ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั มีมูลค่า
ตามบญัชีสุทธิจ านวน 414 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายเป็นจ านวน 21 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
จากการขายเงินลงทุนจ านวน 522 ลา้นบาท และกลบัรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อย และ
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัดงักล่าวไปยงัก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 47.3 ลา้น
บาท และ 0.2 ลา้นบาท (เดบิต) ตามล าดบัในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั (การ
ก่อสร้าง ด าเนินงานและขายโครงการอสงัหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (ล้านบาท) 
ราคาขาย *   957 

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

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

 

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

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 

 
 

 (ล้านบาท) 
ราคาขาย    957 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย   (28) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    929 

 
ปี 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 BT Phuket Holdings Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket 
Investment Ltd. ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดใน HPP Mauritius Ltd. (“นิติบุคคลเฉพาะ
กิจ”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd. โดยตามสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน 
นิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวจะตอ้งถือหุ้นของบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย
บริษทั บูทิค ภูเกต็ จ ากดั และ BT Phuket Ltd. โดยเป็นธุรกิจในส่วนงานใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์ 
 

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์  2561 BT Phuket Holdings Ltd. ได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน  HPP 
Mauritius Ltd. (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษทั บูทิค ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั (เจ้าของโรงแรม 
Hyatt Place Phuket) เป็นจ านวน 923 ล้านบาท ให้แก่ Amchase Phuket HP PTE Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนแลว้ ราคาทุนของเงินลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจและบริษทั บูทิค 
ภูเก็ต โฟร์ จ ากดั มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 629 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 21 ลา้นบาท ส่งผลให้
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 273 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
หลกัของกลุ่มบริษทั (การก่อสร้าง ด าเนินงานและขายโครงการอสงัหาริมทรัพย)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ล้านบาท) 
ราคาขาย   923 

หัก ต้นทุนขำยของเงินลงทุน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4   
ลูกหน้ีการคา้ 11   
ลูกหน้ีอ่ืน 2   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 640   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1   
เงินกูย้มืระยะยาว (449)   
เจา้หน้ีการคา้ (3)   
เจา้หน้ีอ่ืน (6)   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1)   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (22)   
หัก   ผูซ้ื้อช าระเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
            แทนบริษทั บูทิค ภูเกต็ โฟร์ จ ากดั 449   

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม   629 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    
        - ค่านายหนา้   (19) 
        - อ่ืน ๆ               (2) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน   273 

 

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดรวม เป็นดงัน้ี 
 

 
 (ล้านบาท) 

ราคาขาย   923 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีขาย   (4) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    919 

    
    

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

27 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับการร่วมค้าและบริษทัย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  7 และ 8 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 
 

นโยบายการก าหนดราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 มีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา ตามท่ีระบุในสัญญา 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป
ไดด้งัน้ี    

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  34,729  23,396 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา -  -  12,365  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,702  3,811 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,002  2,709 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  21  20 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

28 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4,360  4,233  4,360  4,233 
ดอกเบ้ียรับ 673  673  -  - 

รายไดอ่ื้น 60  -  -  - 
        
กรรมกำร        
เงินปันผลจ่าย -  5,610  -  5,610 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา  1,725  750  1,725  750 
ค่าเบ้ียประชุม 950  950  950  950 
        
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 15,407  20,119  15,407  20,119 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,542  825  3,542  825 
รวม 18,949  20,944  18,949  20,944 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลจ่าย -  13,770  -  13,770 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 12  12  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 14  -  -  - 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  71,238  46,821 
เงินปันผลรับ -  -  -  44,070 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  10,294  7,903 
รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญา -  -  12,365  6,180 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  7,961  5,387 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  24  20 
        
กำรร่วมค้ำ        

รายไดค่้าบริหารจดัการ 8,720  8,466  8,720  8,466 
ดอกเบ้ียรับ 1,338  1,338  -  - 
รายไดอ่ื้น 60  -  -  - 
        

กรรมกำร 
       

เงินปันผลจ่าย -  5,610  -  5,610 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 3,450  900  3,450  900 
ค่าเบ้ียประชุม 1,900  1,900  1,900  1,900 
        
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั        
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 30,809  39,446  30,809  39,446 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,392  1,650  4,392  1,650 
รวม 35,201  41,096  35,201  41,096 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลจ่าย -  13,770  -  13,770 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 25  25  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  12  -  12 
ดอกเบ้ียจ่าย 14  -  -  - 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรค้ำ-บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  41,273  54,057 
รวม -  -  41,273  54,057 

 

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  62  - 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่ อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เกีย่วข้องกนั   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2562  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 เงินให้กู้ยมืระยะยำวที่ถึง         
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี          
บริษทัยอ่ย MLR-1.5  -  -  713  - 

          
เงินให้กู้ยมืระยะยำว          
บริษทัยอ่ย MLR-1 ถึง 1.5  -  -  356,621  434,755 
การร่วมคา้ MLR-1  53,703  53,703  -  - 
  หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (500)   (500) 

  53,703  53,703  356,121  434,255 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ 

  
53,703 

  
53,703 

  
356,834 

  
434,255 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ดอกเบี้ยค้ำงรับ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  88,355  83,909 
การร่วมคา้ 15,612  14,274  -  - 

 15,612  14,274  88,355  83,909 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (19)  (19) 
ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 15,612  14,274  88,336  83,890 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มี
ดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่บุคคลหรือกจิกำรที่ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   เกีย่วข้องกนั  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  434,255  336,668 
เพิ่มข้ึน -  -  48,953  10,822 
ลดลง -  -  (126,374)  (36,794) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน -  -  356,834  310,696 

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

    
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกจิกำร    
    ที่เกีย่วข้องกนั         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,703  53,703  434,255  336,668 
เพิ่มข้ึน -  -  48,953  10,822 
ลดลง -  -  (126,374)  (36,794) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 53,703  53,703  356,834  310,696 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

เจ้ำหน้ีอื่น-บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  23  270 
กรรมการ 950  950  950  950 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,300  4,300  4,296  4,296 
รวม 5,250  5,250  5,269  5,516 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  74,746  74,365 
รวม   -  -  74,746  74,365 

          
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย          
บริษทัยอ่ย   -  -  2,581  712 
รวม   -  -  2,581  712 

 
เงินกู้ยมืระยะยำว อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย MLR-1 -  -  229,165  229,165 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั MLR-1 2,276  -  -  - 
รวม   2,276  -  229,165  229,165 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะยำว  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย  -  -  28,892  24,481 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั  14  -  -  - 
รวม   14  -  28,892  24,481 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มี
ดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  303,530  216,165 
เพิ่มข้ึน  -  -  381  - 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  -  -  303,911  216,165 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน  2,276  -  -  - 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  2,276  -  -  - 
         
รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  303,530  216,165 
เพิ่มข้ึน 2,276  -  381  - 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2,276  -  303,911  216,165 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีทวงถาม  
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขการเรียกช าระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่เรียกช าระคืนเงินกูภ้ายในสิบสองเดือนนบัจากวนัส้ิน
งวด ตามสญัญาร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 

สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

บริษทัได้ท าสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่ง โดยบริษทัจะเป็นผูบ้ริหารสินทรัพย์และ
ใหบ้ริการงานธุรการต่างๆ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวไม่มีก าหนดวนัส้ินสุดของ
สญัญา ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรค ำ้ประกนั (หมายเหตุขอ้ 10 และ 17) 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  

หมายเหตุ 
30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  -  41,273  54,057 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  14,313  20,116  11,971  - 
รวม  14,313  20,116  53,244  54,057 

 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -  -  -  3,400 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  9,193  12,436 
3 - 6 เดือน -  -  5,605  12,008 
6 - 12 เดือน -  -  9,893  20,593 
มากกวา่ 12 เดือน -  -  16,582  5,620 

 -  -  41,273  54,057 
 

 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,801  18,500  2,150  - 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,970  1,616  9,821  - 
3 - 6 เดือน 542  -  -  - 

 14,313  20,116  11,971  - 
สุทธิ 14,313  20,116  53,244  54,057 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 143,413  124,820 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,844  (1,684) 
ส ารองภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 1,350  3,321 
ส ารองเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้ -  129 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 148,607  126,586 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั ซ่ึงส่วนแบ่ง
ขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีภาระค ้ าประกนัเงินกู้ภายใต้
เง่ือนไขตามสญัญาเงินกู ้



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                        
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี

จดัตั้ง 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
   30 

มิถุนายน
2562 

 31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
มิถุนายน

2562 

 31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
มิถุนายน

2562 

 31  
ธนัวาคม 

2561 

 30 
มิถุนายน

2562 

 31 
ธนัวาคม 

2561 
   (ร้อยละ)  )พันบาท(  

โครงกำร Citadines      
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำทำงอ้อม 
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 

   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 16) 
 

ไทย 
 

26.01 
  

26.01 
  

45,000 
  

45,000 
  

22,950 
  

22,950 
  

2,241 
  

1,613 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด 
   จ  ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 8) 

 
ไทย 

 
26.01 

  
26.01 

  
20,000 

  
20,000 

  
10,200 

  
10,200 

  
- 

  
- 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั  ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 11) 

 
ไทย 

 
26.01 

  
26.01 

  
85,000 

  
85,000 

  
43,348 

  
43,348 

  
70,066 

  
68,765 

บริษทั บูทิค แอสเซ็ท จ ากดั ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ 
   อพาร์ทเมน้ท ์(Citadines 23) 

 
ไทย 

 
26.01 

  
26.01 

  
88,000 

  
88,000 

  
44,880 

  
44,880 

 
76,300  73,035 

รวม           121,378  121,378  148,607  143,413 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

https://smelink.net/company/boutique-boulevard-ltd.html
https://smelink.net/company/boutique-boulevard-ltd.html
https://smelink.net/company/boutique-realty-ltd.html


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 252,615  188,371 
ซ้ือเงินลงทุน 106,536  71,613 
ขายเงินลงทุน (175)  (3,000) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  358,976  256,984 

 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งัน้ี 
 

ปี 2562 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากัด ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
8,800,000 หุ้น โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 4,488,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดย
ช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 1.8 บาทเป็นจ านวน 8.08 ลา้นบาท ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 51 
ดงัเดิม 
 
สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

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

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
 

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

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

 

PS3 Holdings Mauritius Limited 
 

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

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

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ปี 2561 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 จ ากัด 
 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ใน
เดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บูทิค แบงค็อก 
สุขุมวิท 16-2 จ  ากดั ให้กบับริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 600,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท 
 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ ในบริษทั บูทิค แบงคอ็ก 
สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 19,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 99,985 บาท 
 
ต่อมา ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงประกอบดว้ย หุน้สามญัจ านวน 1,152,000 
หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 10,548,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้น
สามญัจ านวน 577,721 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,379,480 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 29.79 ลา้นบาท ใน
ขณะเดียวกนั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 574,279 หุน้และหุน้
บุริมสิทธิจ านวน 5,168,520 หุ้น เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนมีมูลค่า 39.98 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายโดยตรงให้แก่บริษทัย่อย
เป็นจ านวน 28.71 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ่ายใหแ้ก่บริษทัเป็นจ านวน 11.27 ลา้นบาท รายการดงักล่าวท าให้ส่วน
ไดเ้สียของบริษทัในงบการเงินรวมลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51 หลงัจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
แลว้ กลุ่มบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึนหลงัจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวน 27.66 ลา้นบาท ผลต่างระหวา่งมูลค่าของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเพิ่มข้ึนกบัเงินท่ีไดรั้บถูกบนัทึกในส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษทัย่อย จ านวน 
12.32 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ส าหรับจ านวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่บริษทั บริษทัรับรู้เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยจ านวน 11.27 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 39.98 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (27.66) 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในบริษัทย่อย 12.32 

 

บริษัท บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัได้ลงทุนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วในบริษทั บูทิค                 
แบงค็อก สุขุมวิท 36  จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นจ านวน 999,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท 
คิิดเป็นจ านวนเงิน 4,999,985 บาท  
 

Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd. ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 129,720,000 หุน้ โดย
บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นดงักล่าวจ านวน 33,727,200 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 33,727,200 บาท ท าให้ส่วนไดเ้สียในงบ
การเงินรวมยงัคงเป็นร้อยละ 26 ดงัเดิม  

 

สรุปผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (ล้านบาท) 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน 95.99 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (95.99) 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - 

 

บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากัด และ บริษัท บูทิค พีเคเอน็เอส วัน จ ากัด 
 

ในเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นของบริษทั บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากดั และ
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั จ านวน 0.26 ลา้นบาท และ 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากการโอนหุน้
ให้แก่ผูถื้อหุ้นดงักล่าวในปี 2559 จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระเพิ่มเติมดงักล่าวถูกบนัทึกในส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยในงบการเงินรวม และรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

42 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและ   
อพาร์ทเมน้ท ์

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

 
138,000 

 
138,000 

 
138,000 

 
138,000 

 
- 

 
- 

 
138,000 

 
138,000 

 
- 

 
- 

บริษทั บูทิค เอสเอ2 จ ากดั ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ ไทย 100.00 100.00 2,625 2,625 2,625 2,625 (2,625) (2,625) - - - - 
               
- โครงกำรโรงแรมไฮแอท วลิล่ำ วนั  และวลิล่ำ ทู               
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ จ ำกดั และ BT Phuket Ltd.               
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  ไทย 21.55  21.55  2,000 2,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากดั บา้นพกัตากอากาศ  

   (อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง) 
ไทย 21.55  21.55  2,000 2,000 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค ภูเก็ต แลนด ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 10 10 10 10 - - 10 10 - - 
Square Root Phuket Investment Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 USD 100 USD 100 3 3 - - 3 3 - 44,070 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค ภูเกต็ แลนด์ จ ำกดั             

บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00  65.00  10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 33.15 33.15 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค ภูเก็ต จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 21.55 21.55 10 10 - - - - - - - - 
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย Square Root Phuket Investment Ltd.             
BT Phuket Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 33.15 33.15 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
BT Phuket Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 21.55 21.55 USD 100  USD 100  - - - - - - - - 
               
- โครงกำรพทัยำ เบย์ รีสอร์ท               
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ำกดั             
บริษทั บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 51.00 51.00 50,000 50,000 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง             
บริษทั บูทิค  อีโค โฮลด้ิงส์ ทู  จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 158 158 - - 158 158 - - 
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค อีโค โฮลดิ้งส์ ทู จ ำกดั             
บริษทั บูทิค อีโค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 10 10 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรบูทคิ ป่ำตอง สำย3               
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค พเีอส3 โฮลดิ้งส์ จ ำกดั               
บริษทั บูทิค  ป่าตอง สาย3 จ ากดั กิจการโรงแรม ไทย 35.10 35.10 100,000 100,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค  พีเอส3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 54.00 54.00 10 10 5 5 - - 5 5 - - 
               

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

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
35.10 

 
35.10 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย  Boutique International Holdings Ltd.             
PS3 Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 35.10 100.00 176 176 - 176 - - - 176 - - 
Patong Hotel Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐสิงคโปร์ 35.10 100.00 SGD 3 SGD 3 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพระโขนง วนั และพระโขนง ทู              
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings  Ltd. และ บริษทั บูทคิ พเีคเอน็ จ ำกดั             
บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั ศูนยก์ารคา้ชุมชน     ไทย - 26.03 - 30,000 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั อาคารส านกังาน ไทย - 26.03 - 30,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทำงตรง               
Boutique International Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท - - 100 บาท 100 บาท - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทรี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 68.00 68.00 100 100 68 68 - - 68 68 - - 
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย Boutique International Holdings Ltd.             
Mid Tier Holding Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 51.00 51.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 3 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 68.00 68.00 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
Boutique Offshore Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 100.00 - 100 บาท - - - - - - - - - 
Nimman 2 Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 170 170 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย BT PKN Holdings 3 Ltd.   
BT PKN Holdings 2 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 44.88 44.88 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings 1 Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
BT PKN Holdings Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.03 26.03 USD 100 USD 100 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็น ทรี จ ำกดั              
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 44.88 44.88 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 26.03 26.03 100 100 - - - - - - - - 
               

- โครงกำรพระโขนง ทรี               
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ำกดั               
บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 38.28 38.28 39,500 5,000 - - - - - - - - 
               

บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 66.00 66.00 100 100 66 66 - - 66 66 - - 
               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ำกดั               
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 38.28 38.28 100 100 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน วนั               
               

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

กิจการโรงแรม 
 

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

               

บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทรี  
   จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 100 100 - - 100 100 - - 

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

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค เชียงใหม่ โฮลดิ้งส์ ทรี จ ำกดั              
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์ ทู 
   จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์  
   วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ โฮลด้ิงส์    
   จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00 100.00 100 100 - - - - - - - - 

               



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย  Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Ltd.             
Chiang Mai Holdings Mauritius Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 26.00 26.00 265,500 265,500 - - - - - - - - 
               
- โครงกำรเชียงใหม่ นิมมำน ทู และเชียงใหม่ นิมมำน ทรี              
              
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมำน โฮลดิ้งส์ วัน จ ำกดั             
บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทู จ ากดั 

กิจการโรงแรม   
(อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 49,425 32,500 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน  
   ทรี จ ากดั 

กิจการโรงแรม   
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 99.99 99.99 40,900 32,500 - - - - - - - - 

               
บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ วนั 
จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 400 400 400 400 - - 400 400 - - 

Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd.  ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 270 270 270 270 - - 270 270 - - 
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดย บริษทั บทูิค นิมมำน โฮลดิ้งส์ วัน จ ำกดั             
บริษทั บูทิค นิมมาน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 300 300 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำรเรนฮิลล์               
               
บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค  รีเทล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 65.00 65.00 10 10 7 7 - - 7 7 - - 
Kalarain Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐเซเชลส์ 65.00 65.00 USD 100 USD 100 2 2 - - 2 2 - - 
               
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค รีเทล โฮลดิ้งส์ จ ำกดั              
บริษทั บูทิค รีเทล พเีคเอน็  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

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

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

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



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 16-2      
บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ จ ำกดั  

            

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
   จ ากดั 

กิจการโรงแรม   
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 51.00 51.00 72,440 56,600 - - - - - - - - 

 
              

บริษทัย่อยทำงตรง 
              

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ วนั จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 74,440 58,600 37,964 29,886 - - 37,964 29,886 - - 

               

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 โฮลดิ้งส์ วัน จ ำกดั 
          

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
      โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 73,440 57,600 - - - - - - - - 

               

- โครงกำร กมลำ                

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค กมลำ โฮลดิ้งส์ จ ำกดั 
          

บริษทั บูทิค กมลา 1 จ ากดั กิจการโรงแรม 
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 75.00 75.00 40,169 625 - - - - - - - - 

บริษทั บูทิค กมลา 2 จ ากดั กิจการโรงแรม  
   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 75.00 75.00 48,031 625 - - - - - - - - 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาเสนอซ้ือสาธารณะ 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประเทศท่ี           เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 75.00 75.00 125 125 93 93 - - 93 93 - - 
              

- โครงกำร แบงคอ็ก สุขมุวทิ 36              
              

บริษทัย่อยทำงอ้อมถอืหุ้นโดยบริษทั บทูิค  แบงคอ็ก สุขุมวิท 36 โฮลดิ้งส์ จ ำกดั            
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากดั กิจการโรงแรม 

   (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ไทย 73.00 73.00 132,520 92,000 - - - - - - - - 

               

บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค  แบงคอ็ก สุขมุวิท 36 โฮล
ด้ิงส์  จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 73.00 73.00 135,000 125 98,550 91 - - 98,550 91 - - 

               

- โครงกำร Citadines               

               

บริษทัย่อยทำงตรง               
บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 51.00 51.00 25,000 25,000  12,750 12,750  - - 12,750 12,750 - - 

รวม       361,601 255,240 (2,625) (2,625) 358,976 252,615 - 44,070 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์   
 

 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,413  -  92,200  (2,142) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 351,862  -  5,018  - 
อุปกรณ์ 5,509  (124)  100  (401) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 95,218  (1,981)  2,636  (212) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 259,828  (453,564)  46,471  (3,792) 

รวม 714,830  (455,669)  146,425  (6,547) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย
และ 

การโอนออก 
-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 46  -  42  (188) 

รวม 46  -  42  (188) 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

หมายเหต ุ
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  - 6,200 - - 
เงินเบิกเกินบญัชี      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  8,024 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  74,813 74,531 - - 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   จำกสถำบันกำรเงิน 

 
82,837 80,731 - - 

      
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 - - 74,746 74,365 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  172,508 46,425 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน      
    ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  138,092 - - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี      
    ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,785 867 488 475 
หุน้กู ้  109,591 108,338 109,591 108,338 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  505,813 236,361 184,825 183,178 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

54 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,501,642 1,588,193 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 2,276 - 229,165 229,165 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน      
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  436,523 556,005 - - 

  1,940,441 2,144,198 229,165 229,165 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  4,844 1,483 739 987 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  1,945,285 2,145,681 229,904 230,152 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดด้งัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  503,028 235,494 184,337 182,703 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,027,736 1,366,437 229,165 229,165 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี  912,705 777,761 - - 

รวม  2,443,469 2,379,692 413,502 411,868 

 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อัตรำดอกเบี้ย 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถึงก าหนดช าระเตม็จ านวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก)    เม่ือมีเงินสดส่วนเกินท่ีเกิดจากการขายของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยหรือการขายทรัพยสิ์นใดๆ หรือ 
 

ข)   เงินสดส่วนเกินหรือส่วนเกินก าไรจากความตอ้งการใชเ้งินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากผูกู้ห้รือบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
 

ค)    ส่วนเกินความตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ่ึงเกิดจากการรีไฟแนนซ์หน้ีของผูกู้ห้รือของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 

 (ร้อยละ) 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  5.75  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชี 7.37  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.03  5.03  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.03  -  5.03  5.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 5.03  4.00 - 6.03  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5.03  5.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 5.00 - 5.03  4.75 - 5.03  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.55 - 8.87  5.55 - 7.89  5.55  5.55 
หุน้กู ้ 7.50  7.50  7.50  7.50 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 3,003 3,103 3,000 3,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,536,291 2,383,496 - - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 31,630 411,710 - - 

รวม 2,570,924 2,798,309 3,000 3,000 

 
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 

 หุ้นกูข้องบริษทัค ้าประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงถือโดยบริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั จ านวน 91.22 
ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  

 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด 
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนแห่งหน่ึง โดย
เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัรอง  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 35.82 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)  

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู  จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 4.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 6.00 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
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บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 13.3 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

บริษัท บูทิค แบง็คอ็ก สุขมุวิท 36 จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 23.75 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 
 

บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 10.20 ลา้นหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญาเงินกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่เบิกใชร้วมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,809 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2561: 1,802 ล้านบาท) 
 

หุ้นกู้  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
หุน้กูร้ะยะยาว 110,000  110,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (409)  (1,662) 

สุทธิ 109,591  108,338 
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เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินหรือ
หุน้กู ้โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 300 ลา้นบาท และมีอายไุม่เกิน 5 ปี  
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัลงนามในสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนรวมไม่เกิน 110 ลา้นบาท 
 
ระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปี 2561 บริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทมีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจ านวนเงิน 110 ลา้นบาท (110,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอาย ุ9 เดือน 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

 
การออกหุน้กูด้งักล่าวมีเง่ือนไขทุก 10 ลา้นบาทของมูลค่าหุน้กูจ้ะมีสิทธิซ้ือหุน้ท่ีจะเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
คร้ังแรกมูลค่า 1 ลา้นบาทท่ีราคาปกติท่ีน าเสนอขายใหป้ระชาชนคร้ังแรก 
 
Element Capital Mauritius Ltd., ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุ้นกูด้ว้ยหุ้นสามญัจ านวน 74.64 ลา้นหุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 91 ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย Element Capital Mauritius Ltd. และ Zenith Holding Mauritius Limited 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัไดค้  ้าประกนัหุน้กูด้ว้ยหุน้สามญัจ านวน 16.58 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ี
ถือโดย Zenith Holding Mauritius Limited 
 
ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตลอดอายขุองหุน้กู ้
 

11 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
  
 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย

ใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพิ่มข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
3.27 ลา้นบาท และ 2.96 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยแีละกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1 ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรมและอพาร์ทเมน้ท ์
• ส่วนงาน 2 ศูนยก์ารคา้ชุมชนและอาคารส านกังาน 
• ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการบริหารจดัการและอ่ืนๆ 

 

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

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำนและจังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้  
 
 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 

   30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 29,022  26,607  552,258  16,996  15,664  4,292  596,944  47,895 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,211  1,999  (11,111)  868  51,797  39,286  43,897  42,153 
รวมรำยได้ 32,233  28,606  541,147  17,864  67,461  43,578  640,841  90,048 

                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
   จำกลูกค้ำภำยนอก        

 
 

 
     

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 27,803  25,421  522,760  47  11,259  45  561,822  25,513 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,219  1,186  29,498  16,949  4,405  4,247  35,122  22,382 
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 29,022  26,607  552,258  16,996  15,664  4,292  596,944  47,895 

                
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำน                
   ก่อนหักภำษีเงินได้ (70,393)  (40,605)  490,490  (7,240)  10,406  (13,531)  430,503  (61,376) 
                



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  รวม 

   30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 77,127  383,389  578,704  31,944  20,047  15,931  675,878  431,264 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,372  (6,134)  (10,231)  1,747  93,897  117,053  90,038  112,665 
รวมรำยได้ 83,499  377,255  568,473  33,691  113,944  132,984  765,916  543,929 
                

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
   จำกลูกค้ำภำยนอก        

 
 

 
     

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 74,885  381,240  522,810  48  11,282  7,445  608,977  388,733 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,242  2,149  55,894  31,896  8,765  8,486  66,901  42,531 
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 77,127  383,389  578,704  31,944  20,047  15,931  675,878  431,264 
                

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำน                
   ก่อนหักภำษีเงินได้ (108,111)  209,410  484,490  (14,360)  7,034  19,656  383,413  214,706 
                

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธนัวาคม 2,802,664  2,607,510  617,787  449,624  60,861  44,632  3,481,312  3,101,766 
                

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน/ 31 ธนัวาคม 2,243,378  1,953,544  200,513  417,779  110,222  108,932  2,554,113  2,480,255 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้  
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 23,624  8,028 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 43,837  35,550 
รวมรำยได้ 67,461  43,578 

    

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้  
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 23,647  69,775 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 90,297  63,209 
รวมรำยได้ 113,944  132,984 

 
กำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงำนที่รำยงำน 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน ส่วนงำนที่รำยงำน 

 2562  2561 

 (พันบาท) 
รวมก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 430,503  (61,376) 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน 12,000  (12,078) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้ 442,503  (73,454) 

    

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน ส่วนงำนที่รำยงำน 

 2562  2561 

 (พันบาท) 
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 383,413  214,706 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน 12,000  (45,999) 
ก ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ 395,413  168,707 



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
สินทรัพยร์วมตามส่วนงานท่ีรายงาน 3,481,312  3,101,766 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18,072  21,124 
- สินทรัพยอ่ื์น 387,240  364,650 

สินทรัพย์รวม 3,886,624  3,487,540 

   
 

หนีสิ้น    
หน้ีสินรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 2,554,113  2,480,255 
จ านวนอ่ืนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 104,294  103,014 
- หน้ีสินอ่ืน 301,929  370,744 

หนีสิ้นรวม 2,960,336  2,954,013 

 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์  
 
กลุ่มบริษทัมีการบริหารและจดัการหลกัในประเทศไทย โดยไม่มีรายไดท่ี้ส าคญัหรือสินทรัพยใ์ดท่ีมาจากหรืออยูใ่น
ต่างประเทศ 
 
ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 522 
ล้านบาท (2561 : ไม่มี )  และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2562 จ  านวน 522 ล้านบาท  
(2561 : 273 ล้านบาท) 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภำษีเงินได้  
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 น้อยกว่าจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรส าหรับงวดตามบญัชี
เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดท้างบญัชีกบัรายไดท้างภาษีบางรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
เก่ียวกบัก าไรท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม  
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 น้อยกว่า
จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรส าหรับงวดตามบญัชีเน่ืองจากความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้รายไดท้างบญัชีกบัรายไดท้างภาษีบางรายการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัก าไรท่ีรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม  

 
14  เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 51 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2561 

 
15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ี เจา้หน้ีและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข) เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 336,222  259,593  7,560  - 
รวม 336,222  259,593  7,560  - 
        

ภำระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 500  800  -  - 

 

ก) ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำร 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร รถยนต์ และสัญญา
ใหบ้ริการระยะยาว  

 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 15,173  40,393  5,972  7,246 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 35,616  117,280  6,040  7,881 
หลงัจากหา้ปี 181,541  696,752  -  - 
รวม 232,330  854,425  12,012  15,127 

 
  



บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำเช่ำที่ดนิ 
 
ในปี 2555 กรรมการบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินและไดช้ าระ เงิน
ประกนัตามสัญญาเช่าจ านวน 7.7 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บโอนสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามสัญญา
เช่าท่ีดินจากกรรมการบริษทั โดยจ่ายค่าตอบแทนการใหเ้ช่าช่วงแก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท 
 
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสถาบนัการเงินผูใ้ห้สินเช่ือ การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและความยนิยอมในการโอนสิทธิ
การเช่าจากผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน 
 
ในเดือนกนัยายน 2559 ในบนัทึกขอ้ตกลงโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระหว่าง เจา้ของท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่า กรรมการ
บริษทัในฐานะผูโ้อนสิทธิ และบริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค      
พระโขนง ทรี จ ากดั ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาเช่า ระหว่างผูใ้ห้เช่ากบักรรมการบริษทั    
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 (บริษทั บูทิค พระโขนง วนั จ ากดั 
และบริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั และบริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ค่าเช่าท่ีดินแปลงละ 1,000 บาทต่อเดือน) 
และเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2592 รวมเป็นเงินประมาณ 1,355 ลา้น
บาท และมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ณ วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า อาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติม
รายเดือนแก่ผูใ้หเ้ช่า โดยเร่ิมช าระเม่ือบริษทัยอ่ยไดใ้หเ้ช่าหรือใหบ้ริการบนท่ีดินเช่าแก่บุคคลภายนอก จนถึงวนัครบ
ก าหนดสามปีนบัแต่วนัเร่ิมท าสัญญากบัผูใ้ห้เช่า หรือเม่ือบริษทัยอ่ยไดเ้ลิกให้เช่าหรือให้บริการกบับุคคลภายนอก
บนท่ีดินดงักล่าว แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีดินเพิ่มเติมรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.08 ลา้น
บาท  
 
ในเดือนธนัวาคม 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 กลุ่มบริษทัได้จ  าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั บูทิค  
พระโขนง วนั จ ากดั และ บริษทั บูทิค พระโขนง ทู จ ากดั แลว้ตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 ดงันั้น ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัเหลือสญัญาเช่าท่ีดินของ บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จ ากดั เท่านั้น 
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ข) สัญญำบริหำรจัดกำรโรงแรม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ของบริษทัยอ่ย สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปี โดย
ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอด
รายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาค่าลิขสิทธ์ิกบั Oakwood Asia Pacific Ltd. โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธ์ิ
แก่บริษทัยอ่ยในการใชช่ื้อและตรายีห่อ้ “Oakwood” สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและ
มีสิทธ์ิท่ีจะต่ออายสุญัญาต่อไปไดอี้กเป็นเวลา 10 ปีโดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วม 

 
บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัย่อยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ี
บริหารโรงแรมของบริษทัย่อย สัญญามีอายุ 15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่ออายุไดอี้ก
คร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละของรายได้
รวม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
 บริษัท บูทิค กมลา 1  จ ากัด 
 
ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท าสัญญาบริหารจดัการกบั บริษทั เอม็เอช แอนด ์อาร์ แมน (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงรับหนา้ท่ีบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ย สัญญามีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีโครงการเปิดด าเนินงาน และสามารถต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี โดยข้ึนอยูก่บัสัญญาจะตกลงกนั บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการซ่ึงค านวณจากร้อยละ
ของรายไดร้วม และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

  

https://smelink.net/company/oakwood-management-services-thailand-co-ltd.html
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บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด  
 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ  ากดั เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสญัญาหลกั 
 

บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 2 จ ากัด  
 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ  ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัยอ่ยและอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และตราสัญลกัษณ์ “โอ๊ควูด้” สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินโครงการและมีสิทธิท่ีจะต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี โดยข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย บริษัทย่อยจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงคิดตามอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมและ/หรือก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานของโครงการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทั โอ๊ควูด้ แมเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ  ากดั เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และความช่วยเหลือดา้นการบริหารโรงแรมของบริษทัย่อย ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสญัญาหลกั 
 

17 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการเพื่อให้การ
สนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืมคงเหลือ 
แสดงไดด้งัน้ี  

 

ผู้ให้กำรสนับสนุน บริษัทผู้กู้ 
ควำมสัมพนัธ์
กบับริษัท 

30 มิถุนำยน
2562 

31 ธันวำคม
2561 

   (พันบาท) 
บริษทั  
 

บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์ 
   อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย 

 
75,000 

 
75,000 

บริษทั และ บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั บูทิค แอสเซ็ท จ ากดั 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั 
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั  

 
 
 

การร่วมคา้ 

 
 
 

528,291 

 
 
 

561,047 
บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย3 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 319,100 328,000 
บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั และ 
   บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั  

 
บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย 

 
        - 

 
100,300 

บริษทั บูทิค  พระโขนง วนั จ ากดั และ 
   บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดั  

 
บริษทั บูทิค  พระโขนง ทู จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย         - 123,950 

บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั บริษทัยอ่ย 6,200 6,200 
บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2                  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท   
16-2 จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย 88,670 73,600 

บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทั บูทิค กมลา 1 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 44,300 44,300 

รวมหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 1,061,561 1,312,397 
 

สัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

โครงกำร OZO 
 

Mid Tier Holdings Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึง
รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 (ภายใน 5 ปีนับจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

https://smelink.net/company/boutique-boulevard-ltd.html
https://smelink.net/company/boutique-realty-ltd.html
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โครงกำร Rainhill  
 

บริษทั บูทิค เอ็มที โฮลด้ิงส์ จ ากดั  และ Chinese Panda Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผดิรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่ง
หนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561 (ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับ
การเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากภาระผกูพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2562 (ภายใน 2 ปีนบัจาก
วนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

 

โครงกำร Hyatt 
 

BT Phuket Holdings Ltd (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึง
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ี
จ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนับจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 
 

นอกจากน้ี ตามหนงัสือสญัญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

 

โครงกำร พระโขนง 
 

บริษทั บูทิค พีเคเอ็น จ ากดั และ BT PKN Holdings Limited (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและ
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ตามสญัญาซ้ือขาย  
 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทั บูทิค พีเคเอน็ จ ากดัและ BT PKN Holdings Limited ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมอบให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อค ้ าประกนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในสัญญา เป็นจ านวน 47.85 ลา้นบาท โดยการค ้าประกนัจะส้ินสุดในปี 2565 
 

นอกจากน้ี ตามหนงัสือสญัญาซ้ือขายหุน้ ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงวา่ราคาขายข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงรายการภายหลงัการ
ซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การจัดตั้งบริษัทใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 5 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 6 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 120,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 1 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 2 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 120,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 3 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Boutique Overseas Holdings 4 Limited เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์มีทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 120,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

19 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบ 
ท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                        เอกสารแนบ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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	13.5. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ BC

	ความเห็นของผู้บริหาร
	ประเด็น
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	- บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เพื่อให้คำปรึกษาในการทำเว็บไซต์ให้เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
	- ต่ำ
	- BC ยังไม่ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญบางส่วน เพื่อรองรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยครบถ้วน ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ปัจจุบันเว็บไซต์แสดงผลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	บริษัทได้กำหนดสิทธิตามมาตรฐานในระบบ Comanche เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
	- ได้กำหนดสิทธิมาตรฐานสำหรับระบบปฏิบัติการ Comanche แล้ว
	- ปานกลาง
	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller: FC) ไม่ได้ทำการสอบทานสิทธิ์ User ส่วนของ Back Office และยังไม่กำหนดสิทธิมาตรฐานของ User ในระบบ ตามแต่ละตำแหน่ง โดย FC เป็นผู้พิจารณาและกำหนดสิทธิ์
	- โรงแรมควรกำหนดสิทธิมาตรฐานตามแต่ละตำแหน่งในระบบ Comanche
	- จัดทำสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและให้ผู้มีอำนาจลงนาม
	- กำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันของสิทธิทุกปี พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนาม
	- Unique จะดำเนินการติดตามเข้าตรวจประเด็นคงค้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	บริษัทได้ติดต่อทาง Comanche ให้ทำการทดสอบการเรียกคืนข้อมูลที่ได้สำรองไว้แล้ววันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจากการทดสอบพบว่าโรงแรมสามารถนำข้อมูลกลับมาได้ครบถ้วน
	- ต่ำ
	- โรมแรมมีระบบการสำรองข้อมูลระบบงานโดยอัตโนมัติทุกวัน นอกจากนี้ Financial Controller (FC) ของโรงแรมได้บันทึกข้อมูลสำรองจาก Server ลงใน External Hardrive ทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตามจากการสอบทานพบว่าในระหว่างปีโรงแรมยังไม่ได้นำข้อมูลของระบบ Comanche ไปทดสอบว่าสามารถเรียกคืนเพื่อเอากลับมาใช้ได้จริงหรือไม่
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	- CTD8 และ CTD11 ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	สำหรับ CTD8 และ CTD11
	1. ฝ่าย Guest Service ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว
	- ปานกลาง
	- มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานของผู้เข้าพักทุกรายอย่างครบถ้วน
	2. ฝ่าย Guest Service ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดผู้เข้าพักก่อนบันทึกเข้าระบบ โดย Night Audit ได้ทำการทวนสอบข้อมูลทุกสิ้นวันอีกครั้ง
	- ข้อมูลผู้เข้าพักในเอกสารถูกต้องตรงกับข้อมูลในบัตรลงทะเบียนผู้เข้าพัก และข้อมูลผู้เข้าพักในระบบ Protel ทุกรายการ
	- Unique จะดำเนินการตรวจสอบ CTD16 และ CTD23 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	3. เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือผู้จัดการฝ่าย Guest Service ได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งข้อมูลต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ Guest Service เพื่อร้องขอเอกสารจากผู้เข้าพักให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักใหม่รายวันกับเอกสารหลักฐานของผู้เข้าพัก และข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวไปให้ในการดำเนินการต่างๆ
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	สำหรับ CTD8 และ CTD11
	- โรงแรมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ Night Audit เรียกรายงานผู้เข้าพักทั้งหมดทุกสิ้นวันมาตรวจสอบความถูกต้องกับรายชื่อผู้เข้าพักตามทะเบียน ร.ร.4 และ ตม.30
	1. ฝ่าย Guest Service ได้ตรวจสอบเอกสาร ร.ร.4 ครบถ้วน
	- ปานกลาง
	2. ผู้จัดการฝ่าย Guest Service ได้สั่ง Night Audit ให้พิมพ์ Arrival Report เพื่อนำมาทวนสอบความครบถ้วนก่อนยื่นเอกสารแล้ว
	- โรงแรมมีระบการนำส่งข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวันไม่ครบถ้วนตามรายชื่อแขกที่เข้าพักจริง (Guest in House) ในทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร.4)
	- เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และสื่อสารให้ผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่เข้าใจครบถ้วนเพื่อป้องกันการผิดพลาด
	- Unique จะดำเนินการติดตามเข้าตรวจประเด็นคงค้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	รายการที่ตรวจพบเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีการทำจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง เช่นค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำจ่ายผ่านธนาคาร จึงมีความเสี่ยงต่ำมาก อย่างไรก็ตามโรงแรมได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตามบนเอกสารเมื่อทำเช็ค รวมถึงเอกสารการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ต่ำ
	- เจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำจ่ายไม่ประทับตรา (PAID) ลงบนเอกสารประกอบการจ่ายครบทุกฉบับ 
	- เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควรประทับตา (PAID) ทันที
	- Unique จะดำเนินการติดตามเข้าตรวจประเด็นคงค้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	ทางโรงแรมได้เปลี่ยนบริษัทรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 Security Supervisor จะทำการส่งรายงานการตรวจตราของ CTD8 และ CTD11 และ Citadines Cluster Security Manager ทุกวัน
	- ปานกลาง
	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีการยืมพนักงานจากแผนกอื่นมาช่วยเดินตรวจตราบ้างในบางคราว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การตรวจตราไม่ครบถ้วน 2 กะ เช้าและเย็นตามตารางที่ได้วางไว้
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	- โครงการได้ถูกขายไปให้แก่ผู้ซื้อ (Buyer) ไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จึงไม่มีแผนการติดตาม
	บริษัทจะจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบประจำถังดับเพลิงใหม่ทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบถังดับเพลิงได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ
	- ปานกลาง
	- บริษัทมีแผนการตรวจสอบถังดับเพลิงโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (Building) เดินตรวจตราตามรอบระยะเวลาที่กำหนด จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารชี้แจงว่า ได้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ไม่ได้ระบุวันที่ตรวจสอบถังดับเพลิงลงบนป้ายบ่งชี้ประจำถังดับเพลิงนั้นๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงยังไม่ได้กำหนดให้มีบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำวันที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเปรียบเทียบและรายงานผลการปฏิบัติงาน
	- ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านอาคารระบุวันที่ตรวจสอบถังดับเพลิงลงบนป้ายบ่งชี้ประจำถังดับเพลิงทุกถังในทันที และควรออกแบบฟอร์มมาตรฐานให้เป็น Checklist เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน
	- โครงการได้ถูกขายไปให้แก่ผู้ซื้อ (Buyer) ไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จึงไม่มีแผนการติดตาม
	ฝ่ายบัญชีจะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรายการ
	- ต่ำ
	- จากการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงรายการทางบัญชีระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2562 จำนวน 30 รายการ พบว่ามี 3 รายการที่การปรับปรุงไม่มีเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งว่า รายการปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกิดเป็นประจำและมีรายการเท่าๆ กันทุกเดือนทำให้ไม่ได้แนบหลักฐานให้ครบถ้วน
	- ควรเน้นย้ำสำหรับกระบวนการปรับปรุงรายการบัญชีให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรายการ
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	- โรงแรมยังมีการแจ้งบัญชีรายชื่อการเข้าพัก ร.ร.4 ไม่ถูกต้อง โดยยังขาดรายชื่อผู้เข้าพักที่เป็นคนไทย เนื่องจากความเข้าใจผิด
	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager) ได้ยื่นรายงาน ร.ร.4 และ ตม.30 เรียบร้อยแล้ว โดยระบบ Front ของ Comanche สามารถเรียกข้อมูลผู้เข้าพักทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบรายงานและการนำส่งข้อมูลเป็นประจำทุกวัน
	- ปานกลาง
	- โรงแรมยังไม่ได้กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ ตม.30 ส่งผลให้การแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักไม่ครบถ้วน
	- โรงแรมยังไม่มีการจัดทำทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) และแจ้งทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) เนื่องจากพนักงานยังขาดความเข้าใจในวิธีการจัดทำรายงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2560 และมีการแจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักคนต่างด้าวไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีการมอบหมายให้ผู้มีอำนาจทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่ง
	โดยปัจจุบันฝ่ายแผนกตรวจสอบภายในของ BC ได้เข้าสุ่มตรวจเอกสารในเดือนมิถุนายน ซึ่งพบว่าทางโรงแรมได้ดำเนินการยื่นรายงานทั้งสองดังกล่าวครบถ้วน
	- Unique จะทำการสอบทานอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2562ถัดไป
	- ควรจัดอบรมพนักงาน เพื่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และตามที่กฎหมายกำหนด
	- จากการตรวจสอบยังมีรายการที่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มดังกล่าว แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในภายหลัง
	โรงแรมกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการ Entertainment ต้องจัดทำ “แบบฟอร์มขอใช้ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม (Entertainment Request)” โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจาก GM และนำส่งแผนกบัญชีเพื่อสอบทาน
	- ต่ำ
	- Unique จะทำการสอบทานอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	- โรงแรมให้สิทธิแก่ผู้จัดการทั่วไป (GM) ในการอนุมัติรายการค่ารับรอง (Entertainment) โดยจากการสอบทานเอกสารประกอบการบันทึกค่ารับรองพบว่ามีเพียงบิลที่ได้รับการลงลายมือชื่อของพนักงานระดับผู้จัดการ ผู้ขออนุมัติเบิก
	โดยปัจจุบันฝ่ายแผนกตรวจสอบภายในของ BC ได้เข้าสุ่มตรวจเอกสารในเดือนมิถุนายน ซึ่งพบว่าทางโรงแรมได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มขอใช้ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวแล้ว
	- ควรกำหนดให้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนการเบิก Entertainment จากผู้ที่มีอำนาจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
	- โรงแรมมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแม่บ้านแล้ว
	ปัจจุบันโรงแรมได้จัดเก็บสินค้าไว้อย่างปลอดภัยในสถานที่ควบคุม ซึ่งมีการจัดทำเอกสารคุมการเบิกจ่ายแล้ว
	- ต่ำ
	- Unique สุ่มตรวจนับวัสดุอุปกรณ์พบว่ามีผลแตกต่าง ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้จัดทำใบเบิกให้ครบถ้วนถูกต้อง
	ในเรื่องของผลต่างจากจากการสุ่มตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ทางฝ่ายแผนกตรวจสอบภายในของ BC ได้เข้าตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ของเดือน มิถุนายน2562 โดยพบว่าทางผู้ปฏิบัติงานของโรงแรมได้จัดทำใบเบิกครบถ้วน และส่งผลให้รายงานวัสดุอุปกรณ์มีจำนวนตรงกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่จริงในคลัง
	- การจัดเก็บสินค้าของแม่บ้านที่โรงแรมว่าจ้างจากบริษัทผู้ให้บริการภายนอกเป็นพื้นที่เปิด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก
	- Unique จะทำการสอบทานอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	- ควรกำหนดให้มีการบันทึกปริมาณการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง และจัดหาสถานที่จัดเก็บสินค้าที่จำกัดการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก
	- เอกสารใบแจ้งซ่อมไม่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจของฝ่ายช่างและจากฝ่ายผู้แจ้งซ่อม โดยทางโรงแรมอยู่ระหว่างหารือเพื่อสื่อสารถึงวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
	แผนกแม่บ้านมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำใบแจ้งซ่อมและนำส่งให้แก่แผนกช่าง โดยใบแจ้งซ่อมต้องมีการให้เลขที่เพื่อควบคุมความครบถ้วน
	- ต่ำ
	ฝ่ายแผนกตรวจสอบภายในของ BC ได้เข้าทำการตรวจสอบประเด็นนี้จากเอกสารของเดือน พฤษภาคม 2562 โดยพบว่าโรงแรมได้มีการดำเนินการจัดทำใบแจ้งซ่อมครบถ้วนแล้ว
	- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมทรัพย์สินไม่มีการให้เลข รวมถึงขาดเอกสารประกอบใบแจ้งซ่อมในงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
	- Unique จะทำการสอบทานอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
	- ควรจัดทำแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมให้อยู่ในรูปแบบบมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับแจ้งซ่อม
	การบริหารทรัพย์สินถาวร (ดำเนินการแก้ไขแล้ว)
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	ได้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ให้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
	- ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure: SOP) สำหรับกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินถาวรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
	- ปานกลาง
	- ปัจจุบันโรงแรมยังไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการการบริหาร
	- ทรัพย์สินถาวร เช่น คำจำกัดความ และนโยบายรับรู้รายการทรัพย์สินถาวร กระบวนการจัดทำงบประมาณลงทุน การสร้าง/แก้ไข/ควบคุมทรัพย์สินถาวร และการเลิกใช้/ทำลาย/บริจาค และการพิจารณาตั้งสำรองการด้อยค่า
	- โรงแรมได้มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน SOP
	- ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
	- พิจารณากำหนดวิธีการและจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจ รวมถึงจัดอบรมพนักงาน พร้อมทั้งสอบทานให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
	การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ (ดำเนินการแก้ไขแล้ว)
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	เจ้าหน้าที่ IT ได้จัดทำ Template สำหรับกำหนดสิทธิมาตรฐานของผู้ใช้งานตามแต่ละตำแหน่ง โดยผู้จัดการฝ่าย IT เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง
	- ได้กำหนดสิทธิมาตรฐานสำหรับระบบปฏิบัติการ Comanche แล้ว
	- ปานกลาง
	- ยังไม่ได้กำหนดให้มีผู้สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของสิทธิผู้ใช้งานในแต่ละตำแหน่ง และยังไม่ได้กำหนดรอบระยะเวลาในการสอบทานความถูกต้องของการ Set สิทธิในระบบให้สอดคล้องกับสิทธิ์ที่ได้รับการสอบทาน
	- อาจทำให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
	- ควรกำหนดสิทธิมาตรฐานตามตำแหน่งงานในระบบ Comanche และสอบทานความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันให้ครบถ้วนทุกฟังก์ชั่น
	การจัดการสำนักงานส่วนหลัง (ส่วนบัญชีการเงินและธุรการ) (ดำเนินการแก้ไขแล้ว)
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	หัวหน้างานได้ทำการตรวจสอบInvoice ที่ฝ่าย Reservation จัดทำทุกรายก่อนส่งอีเมล์ไปให้แก่ลูกค้า
	- ปานกลาง
	- มีการระบุ Due date ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญา โดยอาจเกิดจากการที่ไม่มีผู้ตรวจสอบการจัดทำ Pro forma Invoice ก่อนส่งให้กับลูกค้า
	- ขาดการสอบยัน กรณีเกิดผลต่างโดยจำนวนเงินไม่ตรงกับที่ระบุไว้หน้าซองเอกสาร อาจไม่สามารถหาข้อสรุปของความผิดพลาดได้
	- ควรมีการระบุผู้มีอำนาจให้ชัดเจนเพื่อให้มีการสอบทาน ตรวจสอบ และอนุมัติ Pro forma Invoice ก่อส่งมอบ
	จัดซื้อจัดจ้าง บริหารสินค้าคงเหลือ และควบคุมต้นทุน (ดำเนินการแก้ไขแล้ว)
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	ได้กำหนดให้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ให้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
	- ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure: SOP) สำหรับกระบวนการงานจัดซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
	- ปานกลาง
	- โรงแรมยังไม่มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการงานจัดซื้อ เพื่อสามารถสอบทานและอนุมัติรายการได้อย่างเหมาะสม
	- โรงแรมได้มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน SOP
	- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวจะไม่มีแนวทางสำหรับใช้อ้างอิงในการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่โรงแรมกำหนด
	- จัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการงานจัดซื้อ
	- ดำเนินการแก้ไขแล้ว
	ปัจจุบันฝ่าย IT ได้ดำเนินการแก้ไขระบบให้มีการป้องกัน โดยไม่อนุญาตให้ใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการแก้ไขข้อมูลได้
	- ปานกลาง
	- อาจทำให้ผู้ปฏบัติงานเกิดความสับสนในการติดตามงานและควบคุมความครบถ้วนของงาน และรายการที่ทำขึ้นใหม่ไม่ได้รับการสอบทานโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ
	- ควรกำหนดให้มีการป้องกันการแก้ไขดังกล่าว
	ผลการตรวจติดตาม
	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	- โครงการได้ถูกขายไปให้แก่ผู้ซื้อ (Buyer) ไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จึงไม่มีแผนการติดตาม
	บริษัทจะจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบประจำถังดับเพลิงใหม่ทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบถังดับเพลิงได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ
	- ต่ำ
	- บริษัทมีแผนการตรวจสอบถังดับเพลิงโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (Building) เดินตรวจตราตอมรอบระยะเวลาที่กำหนด จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารชี้แจงว่า ได้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ไม่ได้ระบุวันที่ตรวจสอบถังดับเพลิงลงบนป้ายบ่งชี้ประจำถังดับเพลิงนั้นๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงยังไม่ได้กำหนดให้มีบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำวันที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเปรียบเทียบและรายงานผลการปฏิบัติงาน
	- ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านอาคารระบุวันที่ตรวจสอบถังดับเพลิงลงบนป้ายบ่งชี้ประจำถังดับเพลิงทุกถังในทันที และควรออกแบบฟอร์มมาตรฐานให้เป็น Checklist เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน
	- โครงการได้ถูกขายไปให้แก่ผู้ซื้อ (Buyer) ไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จึงไม่มีแผนการติดตาม
	ฝ่าย IT จะพิจารณาปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทแยกต่างหากจากงบประมาณของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ให้ชัดเจน โดยจะเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านไอทีและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอทีที่บริษัทใช้งานให้ครบถ้วน
	- ต่ำ
	- มีการโอนย้ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2 เครื่อง (ค่าเช่าเดือนละ 8,035.05 บาท) มาจากโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ 
	- ควรกำหนดแนวทางและรูปแบบขั้นตอนการสื่อสารกรณีมีการโยกย้ายทรัพยากรระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการทางบัญชีจะสะท้อนการดำเนินงานจริงอย่างเหมาะสมครบถ้วน
	- โครงการได้ถูกขายไปให้แก่ผู้ซื้อ (Buyer) ไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จึงไม่มีแผนการติดตาม
	ฝ่ายบัญชีจะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรายการ
	- ต่ำ
	- จากการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงรายการทางบัญชีระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2562 จำนวน 30 รายการ พบว่ามี 9 รายการที่การปรับปรุงไม่มีเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งว่า รายการปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกิดเป็นประจำและมีรายการเท่าๆ กันทุกเดือนทำให้ไม่ได้แนบหลัฐานให้ครบถ้วน
	- ควรเน้นย้ำสำหรับกระบวนการปรับปรุงรายการบัญชีให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกรายการ
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