
 

 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                                      
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                            
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                                   
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน         
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 
2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และ            
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2564 

เกษศิรินทร์ ป่ินภูวดล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7325 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2565 



บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,606               182,822               73,057                 17,494                 

ลูกหน้ีการคา้ 3 10,404                 7,540                   68,446                 61,710                 

ลูกหน้ีอ่ืน 46,785                 44,632                 93,748                 23,284                 

สินคา้คงเหลือ 861                      906                      -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,165                 19,185                 11,654                 11,063                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 315,821               255,085               246,905               113,551               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3,500                   3,500                   3,000                   3,000                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          293,199               283,469               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 55,610                 56,811                 -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,825                   5,408                   -                          -                          

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 39,085                 40,521                 490,352               485,361               

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 8,214                   9,526                   119,886               114,742               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 388,738               391,944               -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,188,458            3,151,417            3,401                   3,624                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 21,444                 23,134                 18,683                 20,126                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,723                   4,824                   927                      985                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,203                 31,259                 28,879                 41,695                 

เงินมดัจาํท่ีดิน 39,485                 39,485                 39,485                 39,485                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,651                   9,286                   872                      872                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,780,936            3,767,115            998,684               993,359               

รวมสินทรัพย์ 4,096,757            4,022,200            1,245,589            1,106,910            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 102,639               118,106               20,000                 37,734                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 139,611               131,668               27,415                 26,318                 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 49,400                 36,735                 -                          -                          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          85,700                 80,700                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          4,651                   3,787                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 10 34,797                 38,992                 -                          -                          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,283                   6,747                   6,158                   6,029                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,930                 8,532                   8,228                   6,154                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 343,660               340,780               152,152               160,722               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 2,031,787            1,987,027            -                          -                          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                          -                      97,706 97,706

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 546,855               547,268               100,366               100,779               

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 79,742                 73,840                 -                          -                          

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          8,894                   7,870                   

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 139,588               134,801               -                          -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 181,866               183,382               12,803                 15,823                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26,711                 24,889                 23,884                 22,355                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 114,482               113,877               -                          -                          

ภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 5 1,073                   -                          -                          -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,324                 22,470                 -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,147,428            3,087,554            243,653               244,533               

รวมหนีสิ้น 3,491,088            3,428,334            395,805               405,255               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 774,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 774,100               774,100               774,100               774,100               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 568,389,056 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 507,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 568,389               507,000               568,389               507,000               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 345,992               294,620               345,992               294,620               

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 226,237               226,237               -                          -                          

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

ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,712                   3,712                   3,712                   3,712                   

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                          7,049                   -                          7,049                   

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 6,279                   6,279                   6,279                   6,279                   

   ขาดทุนสะสม (788,290)             (727,906)             (66,362)               (108,779)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 447,442               447,442               (8,226)                 (8,226)                 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 723,659               678,331               849,784               701,655               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (117,990)             (84,465)               -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 605,669               593,866               849,784               701,655               

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,096,757            4,022,200            1,245,589            1,106,910            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 39,836                 21,769                 -                           -                           
รายไดค้่าบริหารจดัการ 7,421                   5,563                   26,636                 20,395                 
รายไดเ้งินปันผล 2 -                           -                           72,000                 -                           
รายไดอ่ื้น 4,021                   2,549                   2,011                   1,291                   
รวมรายได้ 51,278                 29,881                 100,647               21,686                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 20,594                 11,611                 -                           -                           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,755                   1,759                   32,973                 26,458                 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,428                 15,911                 1,767                   2,389                   
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย 3,781                   1,825                   232                      1                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,581                 48,863                 7,232                   8,984                   
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,203                   -                           1,203                   -                           
รวมค่าใช้จ่าย 91,342                 79,969                 43,407                 37,832                 
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (40,064)                (50,088)                57,240                 (16,146)                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (7,407)                  (11,056)                -                           -                           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                           (2,624)                  (3,467)                  (3,143)                  
รายไดท้างการเงิน 803                      595                      6,178                   5,712                   
ตน้ทุนทางการเงิน (33,713)                (17,244)                (4,718)                  (2,788)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (80,381)                (80,417)                55,233                 (16,365)                
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12 (13,661)                (96)                       (12,816)                2,132                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (94,042)                (80,513)                42,417                 (14,233)                

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.1173)                (0.0832)                0.0824                 (0.0281)                
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.1173)                (0.0832)                0.0823                 (0.0281)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (94,042)                (80,513)                42,417                 (14,233)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (94,042)                (80,513)                42,417                 (14,233)                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (60,384)                (42,182)                42,417                 (14,233)                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (33,658)                (38,331)                -                           -                           

(94,042)                (80,513)                42,417                 (14,233)                
-                           -                           -                           -                           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (60,384)                (42,182)                42,417                 (14,233)                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (33,658)                (38,331)                -                           -                           

(94,042)                (80,513)                42,417                 (14,233)                
-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุนจากการ รวมธุรกิจ ขาดทุนจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงสดัส่วน เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าใหม่ของ จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอื่นจาก องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ค่าหุน้ จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ควบคุมเดียวกนั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชนพ์นกังาน สินทรัพย์ การร่วมคา้ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                -                              -                                    -                                    -                                      -                                -                             -                             -                             

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

การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลี่ยนแปลง -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                -                              -                                    -                                    -                                      -                                -                             2,989                     2,989                     

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 507,000                  294,620                  226,237                    7,049                      3,712                      (86,102)                   6,279                        (727,906)                 (5,477)                           371,322                         81,597                             447,442                     678,331                  (84,465)                  593,866                  

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11) 61,389                   51,372                   -                               (7,049)                    -                             -                             -                                -                              -                                    -                                    -                                      -                                105,712                  -                             105,712                  

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                (60,384)                   -                                    -                                    -                                      -                                (60,384)                  (33,658)                  (94,042)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                -                              -                                    -                                    -                                      -                                -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                (60,384)                   -                                    -                                    -                                      -                                (60,384)                  (33,658)                  (94,042)                  

การจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอาํนาจควบคุม

   ไม่เปลี่ยนแปลง -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                                -                              -                                    -                                    -                                      -                                -                             133                        133                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 568,389                  345,992                  226,237                    -                             3,712                      (86,102)                   6,279                        (788,290)                 (5,477)                           371,322                         81,597                             447,442                     723,659                  (117,990)                605,669                  

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าใหม่ของ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่กาํหนดไว้ ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 507,000                      294,620                      -                                  -                                  6,279                          (58,222)                       (11,544)                       738,133                      
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (14,233)                       -                                  (14,233)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (14,233)                       -                                  (14,233)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 507,000                      294,620                      -                                  -                                  6,279                          (72,455)                       (11,544)                       723,900                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 507,000                      294,620                      7,049                          3,712                          6,279                          (108,779)                     (8,226)                         701,655                      
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 11) 61,389                        51,372                        (7,049)                         -                                  -                                  -                                  -                                  105,712                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  42,417                        -                                  42,417                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  42,417                        -                                  42,417                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 568,389                      345,992                      -                                  3,712                          6,279                          (66,362)                       (8,226)                         849,784                      

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (80,381)                (80,417)                55,233                 (16,365)                

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,428                 15,911                 1,767                   2,389                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,822                   1,087                   1,529                   837                      

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                           2,624                   3,467                   3,143                   

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (413)                     1,530                   (413)                     1,530                   

   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 1,203                   (1,073)                  1,203                   (1,073)                  

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 7,407                   11,056                 -                           -                           

   กาํไรจากการปรับลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,426)                  -                           (1,426)                  -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           (6)                         -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (72,000)                -                           

   รายไดท้างการเงิน (803)                     (595)                     (6,178)                  (5,712)                  

   ตน้ทุนทางการเงิน 33,713                 17,244                 4,718                   2,788                   

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน (23,450)                (32,639)                (12,100)                (12,463)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (4,884)                  22,242                 (7,255)                  (6,743)                  

   สินคา้คงเหลือ 45                        (7)                         -                           -                           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,222)                  (1,379)                  (80)                       (141)                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (365)                     53                        -                           (4)                         

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (562)                     105                      1,063                   5,192                   

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,129                   869                      805                      420                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                           (558)                     -                           -                           

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,854                   (8,979)                  -                           -                           

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (26,455)                (20,293)                (17,567)                (13,739)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (758)                     (829)                     (511)                     (565)                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (27,213)                (21,122)                (18,078)                (14,304)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (9,900)                  (4,920)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                           6                          -                           -                           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                           (1,803)                  -                           -                           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,352)                (33,086)                (43)                       (87)                       

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (96)                       -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํท่ีดิน -                           (5,000)                  -                           (5,000)                  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน -                           (30)                       -                           -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (5,100)                  (2,204)                  

เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 1                          32                        1                          1                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (34,447)                (39,881)                (15,042)                (12,210)                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (15,467)                (12,425)                (17,734)                (2,335)                  

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,271)                  (4,528)                  (1,760)                  (2,113)                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 38,038                 44,415                 -                           -                           

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -                           (150)                     -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           5,000                   18,400                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                           64,480                 -                           61,480                 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 105,712               -                           105,712               -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                           14,933                 -                           -                           

เงินสดรับจากการเรียกชาํระทุนเพิ่มเติมจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

   อาํนาจควบคุม 5,626                   -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (15,194)                (12,065)                (2,535)                  (837)                     

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 115,444               94,660                 88,683                 74,595                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 53,784                 33,657                 55,563                 48,081                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 182,822               119,060               17,494                 3,227                   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 236,606               152,717               73,057                 51,308                 

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ:

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเพิ่มข้ึน 12,665                 -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใหบ้ริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์และใหบ้ริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.73) คุณปรับชะรันซิงห์ ทกัราล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
16.45) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมอริเชียส (สัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 14.36) ผูถื้อหุน้ใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกลูทกัราล 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                       
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                                
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ                                 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                                    
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  
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การใชเ้กณฑใ์นการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 28 ลา้นบาท และ
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 94 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า จากการท่ี
สถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโนม้ในทางท่ีดีข้ึน ตลอดจนการผอ่นปรนมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลท าให้กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานและมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 
โดยกลุ่มบริษทัใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ด าเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ปกติของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงจะมีผลท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินจากการ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ของบริษทัฯ นอกจากน้ี สถาบันการเงินท่ีเป็นผูใ้ห้กูย้ืมของกลุ่มบริษทัไดข้ยาย                                       
การเล่ือนการช าระเงินตน้และ/หรือ ดอกเบ้ีย ท่ีถึงก าหนดช าระเงินในปี 2565 ส าหรับบางส่วนของเงินกูย้ืม
ในบริษทัยอ่ย 

การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะท าให้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและจ่ายช าระ
หน้ีเม่ือถึงก าหนด งบการเงินน้ีจึงถูกท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์                                                   
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษทั โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                                                
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี ในระหวา่งงวด มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ี
ส าคญัของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และขอ้ 5 เงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ 

1.5 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 19,215 14,832 
รายไดเ้งินปันผล - - 72,000 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 6,178 5,711 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,888 1,592 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2 24 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม     
รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,200 - 1,200 - 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 50 - - - 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ     
รายไดค้่าบริหารจดัการ 4,071 4,626 4,071 4,626 
ดอกเบ้ียรับ 802 563 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 4 - - 
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
ค่าเบ้ียประชุม 1,025 1,025 1,025 1,025 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 1,725 1,725 1,725 1,725 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 75,368 68,810 

บริษทัร่วม 939 456 910 428 

การร่วมคา้ - 240 - 240 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 35 - - 

รวม 967 731 76,278 69,478 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (9,909) (8,098) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 967 731 66,369 61,380 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 22,399 23,565 
บริษทัร่วม 10,020 4,000 20 - 

รวม 10,020 4,000 22,419 23,565 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (2,496) (1,982) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10,020 4,000 19,923 21,583 

     
เงินปันผลค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 72,000 - 
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เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี                  

1 มกราคม 2565 เพ่ิมข้ึน              

ยอดคงเหลือ         
ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 2565 

กำรร่วมค้ำ    
เงินให้กูย้มืระยะยาว 76,507 - 76,507 
หกั: ส ารองจากรายการส่วนแบ่งขาดทุนของ                    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ (35,986) (1,436) (37,422) 
สุทธิ 40,521 (1,436) 39,085 

    
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาว 13,421 801 14,222 
หกั: ส ารองจากรายการส่วนแบ่งขาดทุนของ                            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,895) (2,113) (6,008) 
สุทธิ 9,526 (1,312) 8,214 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี                  

1 มกราคม 2565 เพ่ิมข้ึน              

ยอดคงเหลือ         
ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 2565 

บริษัทย่อย    
เงินให้กูย้มืระยะยาว 533,843 5,100 538,943 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (48,482) (109) (48,591) 
สุทธิ 485,361 4,991 490,352 

    
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาว 136,111 6,177 142,288 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (21,369) (1,033) (22,402) 
สุทธิ 114,742 5,144 119,886 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 100 5 
กรรมการ 1,135 1,118 1,135 1,118 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3 - - 

รวม 1,138 1,121 1,235 1,123 

เงินกู้ยืมจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                       

1 มกราคม 2565 เพ่ิมข้ึน 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                                    

31 มีนาคม 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้น 80,700 5,000 85,700 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,787 864 4,651 
เงินกูย้มืระยะยาว 97,706 - 97,706 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7,870 1,024 8,894 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,229 8,170 16,229 8,170 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,211 490 1,211 490 
รวม 17,440 8,660 17,440 8,660 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 57 42 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  910 668 13,686 14,114 
3 - 6 เดือน - 1 9,883 5,828 
6 - 12 เดือน - 20 8,629 6,534 
มากกวา่ 12 เดือน - - 44,080 43,002 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 967 731 76,278 69,478 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (9,909) (8,098) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 967 731 66,369 61,380 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,383 5,578 366 - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  3,165 665 1,711 330 
3 - 6 เดือน 32 470 - - 
6 - 12 เดือน - 208 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 3,704 3,735 - - 

รวม 13,284 10,656 2,077 330 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,847) (3,847) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 9,437 6,809 2,077 330 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 10,404 7,540 68,446 61,710 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 283,469 
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 10,000 
ขายเงินลงทุน (270) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 293,199 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอธิบายไดด้งัน้ี 

ปี 2565 

บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั 

บริษทัฯเพิ่มการลงทุนในบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 9.9 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้
ยงัคงเท่าเดิมท่ีร้อยละ 99.97 

บริษทั บูทิค โลจิสติกส์  

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ในประเทศไทย บริษทั บูทิค โลจิสติกส์ จ ากดั 
เพื่อให้บริการจดัเก็บสินคา้ ขนส่งและคลงัสินคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.1 ลา้นบาท และบริษทัฯมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.97 

Boutique Mauritius Ltd. เดิมช่ือ: Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Ltd.)  

บริษทัฯไดโ้อนเงินลงทุนจ านวนร้อยละ 51 ใน Boutique Realty Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ให้กับ  Boutique International Holdings Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง และโอนเงินลงทุนจ านวน                                 
ร้อยละ 49 ใหก้บับริษทัอ่ืน โดยราคาโอนอยูท่ี่ 0.27 ลา้นบาท 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

5. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

5.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั - - 
บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั - - 
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 55,610 56,811 
รวม 55,610 56,811 

5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 วิธีส่วนไดเ้สีย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 56,811 
   - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,201) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 55,610 

5.3 รายละเอียดของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
   - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,201 
  - ส ารองเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 3,550 
   - ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 1,073 

รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,824 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั 
ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัฯหรือกลุ่มบริษทัมีภาระ                                               
ค  ้าประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัใน                                  
ผลขาดทุนจากการร่วมคา้เป็นจ านวน 1 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดโ้อนเงินลงทุนในบริษทั Boutique Realty Ltd. จากบริษทั บูทิค กรุ๊ป 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้กบั Boutique Realty Mauritius Ltd. บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ตาม 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุน้ส าหรับงบการเงินรวม 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั  3,825 5,408 
บริษทั บีสโปค แลบส์ จ ากดั - - 
บริษทั บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั - - 
บริษทั บีสโปค เวลเนส จ ากดั - - 

รวม 3,825 5,408 

6.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 วิธีส่วนไดเ้สีย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  5,408 
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,583) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 3,825 
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7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 391,944 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 578 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,784) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 388,738 

กลุ่มบริษัทได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 360 ล้านบาท                        
(31 ธนัวาคม 2564: 363 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 

8. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 3,151,417 3,624 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 47,017 43 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,976) (266) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 3,188,458 3,401 

กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนประมาณ 3,034 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2564: 2,994 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  

9. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 23,134 20,126 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,690) (1,443) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 21,444 18,683 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

10. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร  

เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     
เก่ียวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ ภายใต้
สัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 
การด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ และการโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการใหแ้ก่ธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัการด ารงอตัราส่วนทางการเงินจากธนาคารผูใ้หกู้ ้
ส าหรับเงินกูย้มืทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาเงินกู ้(หมายเหตุขอ้ 15) 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 1,578 1,564 

11. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้รับช าระเงินล่วงหน้าค่าหุ้น 2.66 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 5.32                                   
ลา้นบาทและบริษทัฯไดอ้อกหุน้สามญัใหม่น้ีในเดือนมกราคม 2565 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราการจองซ้ือ 5.1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 
(5.1:1) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท โดยผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได ้และก าหนดให้วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองหุ้นดงักล่าว และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน
ระหว่างวนัท่ี 14 ถึง 18 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีผูมี้สิทธิมาใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าวจ านวน 59 ล้านหุ้น                                      
โดยไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวน 105 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เสร็จใน
วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ท าใหทุ้นช าระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มเป็น 568 ลา้นบาท  
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(ข) ปรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 โดยเปล่ียนจาก 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯได ้1 หุ้น เป็น 1.0213 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิเปล่ียนจาก 2.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.96 
บาทต่อหุน้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

(ค) ปรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 โดยเปล่ียนจาก 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯได ้1 หุ้น เป็น 1.0213 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิเปล่ียนจาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 3.13 บาท                                     
ต่อหุน้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯไดอ้อก BC-ESOP-W1 คร้ังท่ี 1 เพิ่มเติมจ านวน 100,000 หุ้น ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 

รายการเคล่ือนไหวของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัสิทธิ) 
 BC-W1 BC-ESOP-W1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 101,394 5,710 
บวก: ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด - 100 
หกั: ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 101,394 5,810 

12. ภำษีเงินได้  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั: - - - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:  13,661 96 12,816 (2,132) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                    
ก ำไรหรือขำดทุน 13,661 96 12,816 (2,132) 

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 
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13. ก ำไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบั
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน
ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม 

 
ขาดทุนส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (60,384) (42,182) 514,614 507,000 (0.1173) (0.0832) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ BC -W1 - - - -   
ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ BC-ESOP-W1 - - - -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ (60,384) (42,182) 514,614 507,000 (0.1173) (0.0832) 

  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,417 (14,233) 514,614 507,000 0.0824 (0.0281) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ BC -W1 - - - -   
ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ BC- ESOP-W1 - - 625 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 42,417 (14,233) 515,239 507,000 0.0823 (0.0281) 
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เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 มีราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่น าผลของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวม
ค านวณเพื่อหาก าไรต่อหุน้ปรับลด  

บริษทัฯไม่ไดน้ าผลของการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เป็นหุ้นสามญัเทียบเท่ามาค านวณ
ก าไรต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เน่ืองจากท าให้
ก าไรต่อหุน้เพิ่มข้ึน 
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14. ส่วนงำนด ำเนินงำน  

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน             
ท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ใหบ้ริการท่ีพกัโรงแรม
และอพาร์ทเมน้ท ์

ศูนยก์ารคา้ชุมชนและ                    
อาคารส านกังาน 

ใหบ้ริการบริหารจดัการ                  
และอ่ืนๆ รายการตดับญัชี รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 32,554 16,370 7,282 7,293 7,421 6,813 - - 47,257 30,476 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 1,705 - 57 91,215 20,543 (91,215) (22,305) - - 

รวมรำยได้ 32,554 18,075 7,282 7,350 98,636 27,356 (91,215) (22,305) 47,257 30,476 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้           
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 32,229 15,678 - 1,008 - 1,249 - - 32,229 17,935 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 325 692 7,282 6,285 7,421 5,564 - - 15,028 12,541 

รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 32,554 16,370 7,282 7,293 7,421 6,813 - - 47,257 30,476 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ (56,756) (53,414) (6,390) (5,997) 54,765 (21,006) (72,000) - (80,381) (80,417) 
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15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุน     

สญัญาก่อสร้างอาคาร 480,351 545,641 - - 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 305,365 305,365 305,365 305,365 

กำรค ำ้ประกนั     
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 500 500 - - 

ภำระผูกพนัอ่ืนๆ     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น
และสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 492 1,014 212 789 

ภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 7,287 4,511 - - 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขมุวิทซอย 5 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
344.85 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินมดัจ าท่ีดินจ านวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ี
เหลือจ านวน 310.37 ลา้นบาท จะช าระในปี 2564  

ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินมดัจ าเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาทและเล่ือนก าหนดการ
โอนซ้ือท่ีดิน โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเล่ือนสัญญาเป็นจ านวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน 
จนกระทัง่รับโอนท่ีดินและช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 

ในเดือนธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดต้กลงกบัผูข้ายเพื่อเล่ือนก าหนดการโอนซ้ือท่ีดินโดยบริษทัฯตกลงช าระ
ค่าชดเชยความเสียหายตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.89 ลา้นบาทต่อเดือนจนกว่าจะรับโอน
ท่ีดินและช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 305.37 ลา้นบาทภายในเดือนเมษายน 2565  

ในเดือนเมษายน 2565 บริษทัฯจ่ายเงินมดัจ าเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาทและเล่ือนก าหนดการโอนซ้ือ
ท่ีดินโดยบริษทัฯตกลงช าระค่าชดเชยความเสียหายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.44 ลา้นบาท
ต่อเดือนจนกวา่จะรับโอนท่ีดินและช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 303.37 ลา้นบาทภายในเดือนมกราคม 2566  

กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละด าเนินการ
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564  รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืม
คงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 

ผูกู้ย้มื 
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบริษทั 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

- บริษทัฯและ บริษทั บูทิค กรุ๊ป จ ากดั บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จ ากดั                  
บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั และ
บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 

การร่วมคา้ 442,784 441,869 

- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย 3 โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย 3 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 315,857 315,676 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จ ากดั บริษทั บูทิค  พระโขนง ทรี จ ากดั บริษทัยอ่ย 193,739 193,739 
- บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2
จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 124,060 124,060 

- บริษทั บูทิค กมลา โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทั บูทิค กมลา 1 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 44,300 44,300 
- บริษทัฯ บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ท ์

จ ากดั 
บริษทัยอ่ย 28,045 20,245 

รวมหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  1,148,785 1,139,889 

สัญญำจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

โครงการ Hyatt 

BT Phuket Holdings Ltd., (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                                      
ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อตอ้งส่ง
หนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) 
ส าหรับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
(ภายใน 5 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) ส าหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงรายการ
ภายหลงัการซ้ือท่ีจะด าเนินการและค านวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 
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สัญญำจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

โครงการ Citadines Bangkok Sukhumvit 23 

Mid Tier Holding Mauritius Ltd., (“ผูข้าย”) และ Boutique International Holdings Ltd., (“ผูค้  ้าประกนั”) มี
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสญัญาซ้ือขายหุน้ในการร่วมคา้ ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากผูข้ายผดิเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ความถูกตอ้งของขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจ าหน่าย ในกรณี
เช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือขายหุ้นและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนังสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2569 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือขายเสร็จส้ิน) ส าหรับการเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ นอกเหนือจากภาระผกูพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2567 (ภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ
ขายเสร็จส้ิน) ส าหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูข้ายและผูค้  ้าประกนั (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจาก                                     
ผูซ้ื้อ 

16. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

16.1  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

16.2  ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,270 - 1,270 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และ /หรือบริษทัย่อย ในจ านวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น                                   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยก าหนดราคาเสนอขายเท่ากบัราคาตลาดตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า                            
โดยเสนอขายทุกวนัท่ี 25 ของเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2566  

ข) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 92 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 774.1 ลา้นบาท เป็น
จ านวน 682.1 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นท่ียงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 92 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ                                  
1 บาท 

ค) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 175.1 ลา้นบาท จากเดิมจ านวน 682.1 ลา้นบาท เป็นจ านวน 857.2 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 175.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ง) อนุมติัการจดัสรรการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 175.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับรายการดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 
2022 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152.9 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ หรือ 
101.9 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ 

2.2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ หรือ                                
51 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2.2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อการปรับสิทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (BC-W1) 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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