
 

 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                                       

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน         

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                                

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

ของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ                    

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ี

เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34                   

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

เกษศิรินทร์ ป่ินภูวดล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7325 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 193,237             182,822             23,077               17,494               

ลูกหน้ีการคา้ 3 9,401                 7,540                 78,136               61,710               

ลูกหน้ีอ่ืน 48,689               44,632               104,786             23,284               

สินคา้คงเหลือ 864                    906                    -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,852               19,185               12,087               11,063               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 276,043             255,085             218,086             113,551             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 3,500                 3,500                 3,000                 3,000                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         293,254             283,469             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 52,438               56,811               -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 7,264                 5,408                 -                         -                         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 39,085               40,521               494,093             485,361             

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 7,271                 9,526                 125,131             114,742             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 385,519             391,944             -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,270,028           3,151,417           3,184                 3,624                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 19,646               23,134               17,135               20,126               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,522                 4,824                 867                    985                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,089               31,259               31,123               41,695               

เงินมดัจ าท่ีดิน 46,485               39,485               46,485               39,485               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25,727               9,286                 15,947               872                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,881,574           3,767,115           1,030,219           993,359             

รวมสินทรัพย์ 4,157,617           4,022,200           1,248,305           1,106,910           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 103,215             118,106             20,000               37,734               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 112,328             131,668             32,244               26,318               

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 83,583               36,735               -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         85,700               80,700               

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         5,559                 3,787                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 10 56,067               38,992               -                         -                         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,294                 6,747                 6,288                 6,029                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,362               8,532                 8,034                 6,154                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 371,849             340,780             157,825             160,722             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 2,088,646           1,987,027           -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 -                         -                     97,706 97,706

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 558,466             547,268             106,391             100,779             

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน 103,619             73,840               -                         -                         

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         9,930                 7,870                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน 144,463             134,801             -                         -                         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 181,543             183,382             11,062               15,823               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 28,533               24,889               25,413               22,355               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,186             113,877             -                         -                         

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้ 5 3,735                 -                         -                         -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,551               22,470               -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,251,742           3,087,554           250,502             244,533             

รวมหนีสิ้น 3,623,591           3,428,334           408,327             405,255             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 857,180,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 774,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 857,180             774,100             857,180             774,100             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 568,389,056 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 507,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 568,389             507,000             568,389             507,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 345,992             294,620             345,992             294,620             

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 226,237             226,237             -                         -                         

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

ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 4,550                 3,712                 4,550                 3,712                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 320                    7,049                 320                    7,049                 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 6,279                 6,279                 6,279                 6,279                 

   ขาดทุนสะสม (836,154)            (727,906)            (77,326)              (108,779)            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 447,442             447,442             (8,226)                (8,226)                

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 676,953             678,331             839,978             701,655             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (142,927)            (84,465)              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 534,026             593,866             839,978             701,655             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,157,617           4,022,200           1,248,305           1,106,910           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 38,342                19,946                -                         -                         
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6,602                  5,978                  25,807                22,440                
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         9,934                  -                         125                     
รายไดเ้งินปันผล 2 -                         -                         6,572                  -                         
รายไดอ่ื้น 7,367                  7,523                  6,193                  4,413                  
รวมรำยได้ 52,311                43,381                38,572                26,978                
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 19,817                11,896                -                         -                         
ตน้ทุนการให้บริการ 2,823                  1,759                  32,969                28,738                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,497                16,076                1,714                  2,379                  
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 3,110                  1,294                  164                     179                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,735                56,747                14,534                13,053                
รวมค่ำใช้จ่ำย 95,982                87,772                49,381                44,349                
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน (43,671)              (44,391)              (10,809)              (17,371)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (10,544)              (13,121)              -                         -                         
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                         171                     (4,071)                (3,456)                
รายไดท้างการเงิน 853                     595                     6,300                  6,194                  
ตน้ทุนทางการเงิน (28,532)              (34,160)              (4,628)                (3,873)                
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (81,894)              (90,906)              (13,208)              (18,506)              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 1,161                  3,738                  2,244                  3,541                  
ขำดทุนส ำหรับงวด (80,733)              (87,168)              (10,964)              (14,965)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (80,733)              (87,168)              (10,964)              (14,965)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

2565 2564 2565 2564
กำรแบ่งปันขำดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (47,864)              (46,638)              (10,964)              (14,965)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (32,869)              (40,530)              -                         -                         

(80,733)              (87,168)              (10,964)              (14,965)              
-                         -                         -                         -                         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (47,864)              (46,638)              (10,964)              (14,965)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (32,869)              (40,530)              -                         -                         

(80,733)              (87,168)              (10,964)              (14,965)              
-                         -                         -                         -                         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 13
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0842)              (0.0920)              (0.0193)              (0.0295)              
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0842)              (0.0920)              (0.0193)              (0.0295)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 78,178                41,715                -                         -                         
รายไดค้่าบริหารจดัการ 14,023                11,541                52,443                42,835                
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         9,934                  -                         125                     
รายไดเ้งินปันผล 2 -                         -                         78,572                -                         
รายไดอ่ื้น 10,185                10,072                7,001                  5,704                  
รวมรำยได้ 102,386              73,262                138,016              48,664                
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม
  และศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า 40,411                23,507                -                         -                         
ตน้ทุนการให้บริการ 5,578                  3,518                  65,942                55,196                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,925                31,987                3,481                  4,768                  
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 6,891                  3,119                  396                     180                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102,316              105,610              21,766                22,037                
รวมค่ำใช้จ่ำย 186,121              167,741              91,585                82,181                
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน (83,735)              (94,479)              46,431                (33,517)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (17,951)              (24,177)              -                         -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                         (2,453)                (7,538)                (6,599)                
รายไดท้างการเงิน 1,656                  1,190                  12,478                11,906                
ตน้ทุนทางการเงิน (62,245)              (51,404)              (9,346)                (6,661)                
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (162,275)            (171,323)            42,025                (34,871)              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (12,500)              3,642                  (10,572)              5,673                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (174,775)            (167,681)            31,453                (29,198)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (174,775)            (167,681)            31,453                (29,198)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

2565 2564 2565 2564
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (108,248)            (88,820)              31,453                (29,198)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (66,527)              (78,861)              -                         -                         

(174,775)            (167,681)            31,453                (29,198)              
-                         -                         -                         -                         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (108,248)            (88,820)              31,453                (29,198)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (66,527)              (78,861)              -                         -                         

(174,775)            (167,681)            31,453                (29,198)              
-                         -                         -                         -                         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 13
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.1998)              (0.1752)              0.0581                (0.0576)              
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.1998)              (0.1752)              0.0580                (0.0576)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ผลต่างจากการ ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทนุจากการ รวมธุรกิจ ขาดทนุจากการ ส่วนเกินทนุ ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน เปล่ียนแปลงส่วน เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินจากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าใหม่ของ จากการตีราคา เบด็เสร็จอ่ืนจาก องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ค่าหุ้น จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบคุมเดียวกนั - ส ารองตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม ผลประโยชน์พนกังาน สินทรัพย์ การร่วมคา้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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                 
ขาดทนุส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               (88,820)                   -                                   -                                   -                                      -                               (88,820)                  (78,861)                  (167,681)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            -                            -                            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               (88,820)                   -                                   -                                   -                                      -                               (88,820)                  (78,861)                  (167,681)                
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            (33,515)                  (33,515)                  
การจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอ านาจควบคุม
   ไม่เปล่ียนแปลง -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            2,989                     2,989                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 507,000                 294,620                 226,237                   -                            -                             (86,102)                  6,279                        (721,176)                 (9,258)                           370,506                        116,574                           477,822                    704,680                 (21,018)                  683,662                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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                 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 11) 61,389                   51,372                   -                              (7,049)                    -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               105,712                 -                            105,712                 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                            -                            -                              320                        -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               320                        -                            320                        
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                            -                            -                              -                            838                        -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               838                        -                            838                        
ขาดทนุส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               (108,248)                 -                                   -                                   -                                      -                               (108,248)                (66,527)                  (174,775)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            -                            -                            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               (108,248)                 -                                   -                                   -                                      -                               (108,248)                (66,527)                  (174,775)                
การเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            25,686                   25,686                   
การจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยโดยอ านาจควบคุม
   ไม่เปล่ียนแปลง -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            133                        133                        
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                              -                            -                             -                             -                               -                             -                                   -                                   -                                      -                               -                            (17,754)                  (17,754)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2565 568,389                 345,992                 226,237                   320                        4,550                     (86,102)                  6,279                        (836,154)                 (5,477)                           371,322                        81,597                             447,442                    676,953                 (142,927)                534,026                 

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุนจากการ

วดัมูลคา่ใหม่ของ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกินจากการ จดัสรรแลว้ ผลประโยชน์พนกังาน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั คา่หุน้ จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - ส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ท่ีก าหนดไว้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 507,000                       294,620                       -                                   -                                   6,279                           (58,222)                        (11,544)                             738,133                       
ขาดทุนส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (29,198)                        -                                        (29,198)                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                        -                                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (29,198)                        -                                        (29,198)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 507,000                       294,620                       -                                   -                                   6,279                           (87,420)                        (11,544)                             708,935                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 507,000                       294,620                       7,049                           3,712                           6,279                           (108,779)                      (8,226)                               701,655                       
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 61,389                         51,372                         (7,049)                          -                                   -                                   -                                   -                                        105,712                       
เงินรับล่วงหน้าคา่หุน้ -                                   -                                   320                              -                                   -                                   -                                   -                                        320                              
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                   -                                   -                                   838                              -                                   -                                   -                                        838                              
ก าไรส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   31,453                         -                                        31,453                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                        -                                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   31,453                         -                                        31,453                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 568,389                       345,992                       320                              4,550                           6,279                           (77,326)                        (8,226)                               839,978                       

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (162,275)             (171,323)             42,025                (34,871)               
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 30,925                31,987                3,481                  4,768                  
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,644                  2,174                  3,058                  1,675                  
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          101                     -                          
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน -                          2,453                  7,437                  6,599                  
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 5,613                  2,964                  5,613                  2,964                  
   ก  าไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (4,764)                 (2,498)                 (4,764)                 (2,498)                 
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 17,951                24,177                -                          -                          
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,402)                 -                          (1,402)                 -                          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 22                       (6)                        -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (78,572)               -                          
   รายไดท้างการเงิน (1,656)                 (1,190)                 (12,478)               (11,906)               
   ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                          2,345                  -                          58                       
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงินมดัจ าท่ีดิน -                          5,500                  -                          5,500                  
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          (9,934)                 -                          (125)                    
   คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 838                     -                          838                     -                          
   ตน้ทนุทางการเงิน 62,245                51,404                9,346                  6,661                  
ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน (48,859)               (61,947)               (25,317)               (21,175)               
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,087)                 25,645                (26,305)               (26,652)               
   สินคา้คงเหลือ 42                       41                       -                          -                          
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,159)                 (5,554)                 (64)                      (303)                    
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (3,860)                 795                     (4,001)                 (3)                        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,155                  7,410                  5,992                  2,415                  
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,830                  1,710                  1,880                  1,130                  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                          (558)                    -                          -                          
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,081                  (13,986)               -                          -                          
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (46,857)               (46,444)               (47,815)               (44,588)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,530)                 (1,441)                 (959)                    (909)                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนนิงำน (48,387)               (47,885)               (48,774)               (45,497)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม (6,395)                 -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม (12,580)               -                          -                          -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          9,028                  -                          125                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (10,055)               (4,920)                 
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (11,075)               -                          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                          6                         -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (15)                      (4,717)                 -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (91,791)               (97,634)               (57)                      (88)                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (96)                      -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายเงินมดัจ าท่ีดิน (7,000)                 (5,000)                 (7,000)                 (5,000)                 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                          (31)                      -                          -                          
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          17,805                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (8,850)                 (47,809)               
เงินสดรับจากเงินปันผล -                          -                          6,572                  -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 44                       57                       13                       5                         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (117,833)             (98,291)               (30,452)               (39,882)               
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (14,891)               (6,586)                 (17,734)               1,871                  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,171)                 (8,280)                 (3,544)                 (4,346)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 116,170              72,745                -                          -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          5,000                  26,100                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 5,585                  64,480                -                          61,480                
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 105,712              -                          105,712              -                          
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้สามญัท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 320                     -                          320                     -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
   โดยอ านาจควบคุมไมเ่ปล่ียนแปลง -                          13,254                -                          -                          
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย 19,895                -                          -                          -                          
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (17,754)               -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (32,231)               (25,917)               (4,945)                 (2,622)                 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 176,635              109,696              84,809                82,483                
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 10,415                (36,480)               5,583                  (2,896)                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 182,822              119,060              17,494                3,227                  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวดของบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการ -                          (163)                    -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 193,237              82,417                23,077                331                     

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2565

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด:
   รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระเพ่ิมข้ึน 46,847                -                          -                          -                          
   โอนเงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
      เป็นหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 5,792                  -                          -                          -                          
   หกักลบเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยกบัเงินกูย้มืระยะยาว
      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          96,740                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนิน

ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้บริการท่ีพกั โรงแรม ศูนยก์ารคา้และขายโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์และใหบ้ริการการบริหารจดัการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น

ในประเทศไทย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.73) คุณปรับชะรันซิงห์ ทกัราล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

16.45) และ Element Capital Mauritius Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในสาธารณรัฐมอริเชียส (สัดส่วนการ

ถือหุน้ร้อยละ 14.36) ผูถื้อหุน้ใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ ในกลุ่มตระกูลทกัราล 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                       

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด                                

ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ                                 

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                                    

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  
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การใชเ้กณฑใ์นการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 95.8 ลา้นบาท 

และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนใน                                                                                             

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํนวน 174.8 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมั่นว่า                                     

จากการท่ีสถานการณ์ของ COVID-19 มีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้น ตลอดจนการผ่อนปรนมาตรการเพื่อ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล จะมีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานและ                                            

มีสภาพคล่องท่ีดีขึ้ น โดยกลุ่มบริษัทใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง                          

ลดงบประมาณค่าใชจ่้าย ดาํเนินการพิจารณาขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่ง ซ่ึงเป็นไปตาม

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ รวมถึงไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นให้จดัสรรการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

เพื่อออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นและการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป ซ่ึงจะมีผลทาํให้บริษทัฯไดรั้บเงิน

จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ของบริษทัฯ นอกจากน้ี สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูใ้ห้กูย้ืมของกลุ่มบริษทัได้

ขยายการเล่ือนการชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดชาํระเงินในปี 2565 สําหรับบางส่วนของเงิน

กูย้มืในบริษทัยอ่ย 

การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจและจ่ายชาํระ

หน้ีเม่ือถึงกาํหนด งบการเงินน้ีจึงถูกทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์                                                   

การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้ นโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                                                

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี ในระหวา่งงวด มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ี

สาํคญัของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ขอ้ 5 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

และขอ้ 6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุม่บริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 19,206 16,462 

รายไดเ้งินปันผล - - 6,572 - 

ดอกเบ้ียรับ - - 6,287 6,189 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน - - - 40 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,944 1,741 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 110 - 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,200 250 1,200 250 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 11 - - - 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4,070 4,625 4,070 4,625 

ดอกเบ้ียรับ 810 569 - - 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ค่าเบ้ียประชุม 1,025 1,025 1,025 1,025 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 396 - 396 - 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 1,725 1,725 1,725 1,725 

เงินปันผลจ่าย 7 - - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 38,421 31,294 

รายไดเ้งินปันผล - - 78,572 - 

ดอกเบ้ียรับ - - 12,465 11,900 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน - - - 40 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,832 3,333 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 112 24 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 2,400 250 2,400 250 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 61 - - - 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 8,141 9,251 8,141 9,251 

ดอกเบ้ียรับ 1,613 1,132 - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - 4 - - 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ค่าเบ้ียประชุม 2,050 2,050 2,050 2,050 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 396 - 396 - 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 3,450 3,450 3,450 3,450 

เงินปันผลจ่าย 7 - - - 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษทัยอ่ย - - 88,860 68,810 

บริษทัร่วม 827 456 816 428 

การร่วมคา้ - 240 - 240 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 35 - - 

รวม 827 731 89,676 69,478 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (12,429) (8,098) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 827 731 77,247 61,380 

ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย - - 42,814 23,565 

บริษทัร่วม 16,613 4,000 20 - 

รวม 16,613 4,000 42,834 23,565 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (2,995) (1,982) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,613 4,000 39,839 21,583 

     

เงินปันผลค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 72,000 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ           

ณ วนัท่ี                  

1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น              ลดลง 

ยอดคงเหลือ         

ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2565 

การร่วมค้า     

เงินให้กูยื้มระยะยาว 76,507 - - 76,507 

หกั: สาํรองจากรายการส่วนแบ่งขาดทนุของ                                                   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ (35,986) (1,436) - (37,422) 

สุทธิ 40,521 (1,436) - 39,085 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ           

ณ วนัท่ี                  

1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น              ลดลง 

ยอดคงเหลือ         

ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2565 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาว 13,421 1,613 - 15,034 

หกั: สาํรองจากรายการส่วนแบ่งขาดทนุของ                            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,895) (3,868) - (7,763) 

สุทธิ 9,526 (2,255) - 7,271 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ           

ณ วนัท่ี                  

1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น              ลดลง 

ยอดคงเหลือ         

ณ วนัท่ี                  

30 มิถุนายน 2565 

บริษัทย่อย     

เงินให้กูยื้มระยะยาว 533,843 8,850 (100) 542,593 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

 เกิดขึ้น (48,482) (18) - (48,500) 

สุทธิ 485,361 8,832 (100) 494,093 

     

ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาว 136,111 12,465 (2) 148,574 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

 เกิดขึ้น (21,369) (2,074) - (23,443) 

สุทธิ 114,742 10,391 (2) 125,131 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย - - 1,879 5 

กรรมการ 1,544 1,118 1,544 1,118 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3 - - 

รวม 1,547 1,121 3,423 1,123 
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เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัท่ี                       

1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัท่ี                                    

30 มิถุนายน 2565 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 80,700 5,000 85,700 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากเงินกูยื้มระยะส้ัน 3,787 1,772 5,559 

เงินกูยื้มระยะยาว 97,706 - 97,706 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากเงินกูยื้มระยะยาว 7,870 2,060 9,930 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,443 8,402 16,443 8,402 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,211 490 1,211 490 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 172 - 172 - 

รวม 17,826 8,892 17,826 8,892 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,672 16,572 32,672 16,572 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,422 980 2,422 980 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 172 - 172 - 

รวม 35,266 17,552 35,266 17,552 
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3. ลูกหนีก้ารค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57 42 46 - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  770 668 15,546 14,114 

3 - 6 เดือน - 1 11,493 5,828 

6 - 12 เดือน - 20 14,990 6,534 

มากกวา่ 12 เดือน - - 47,601 43,002 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 827 731 89,676 69,478 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (12,429) (8,098) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 827 731 77,247 61,380 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,998 5,578 440 - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  773 665 449 330 

3 - 6 เดือน 341 470 - - 

6 - 12 เดือน 569 208 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 3,740 3,735 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,421 10,656 889 330 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,847) (3,847) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 8,574 6,809 889 330 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,401 7,540 78,136 61,710 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 283,469 

ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 10,055 

ขายเงินลงทุน (270) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 293,254 

รายละเอียดการซ้ือและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีสาํคญัในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

ปี 2565 

บริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั 

บริษทัฯเพิ่มการลงทุนในบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 9.9 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

ยงัคงเท่าเดิมท่ีร้อยละ 99.97  

บริษทั บูทิค โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทัฯได้จดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ในประเทศไทย บริษทั บูทิค โลจิสติกส์ จาํกัด เพื่อให้บริการจดัเก็บสินคา้ 

ขนส่งและคลงัสินคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.1 ลา้นบาท และบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.97  

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 5 โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทัฯเพิ่มการลงทุนในบริษทั บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลด้ิง จาํกัด เป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท โดย

สัดส่วนการถือหุน้ยงัคงเทา่เดิมท่ีร้อยละ 99.99 

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

บริษทัฯไดโ้อนเงินลงทุนจาํนวนร้อยละ 51 ใน Boutique Realty Mauritius Ltd. ใหก้บั Boutique International 

Holdings Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง และโอนเงินลงทุนจาํนวนร้อยละ 49 ใหก้บับริษทัอ่ืน โดยราคาโอน

อยูท่ี่ 0.27 ลา้นบาท 

บริษทั บูทิค สมุย ละไม จาํกดั 

บริษทั บูทิค สมุย ละไม จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิง จาํกดั ไดเ้สร็จส้ินการชาํระบญัชีและจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย์

แลว้  
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5. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

5.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั - - 

บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั - - 

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกดั 52,438 56,811 

รวม 52,438 56,811 

5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 56,811 

   - ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,373) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 52,438 

5.3 รายละเอียดของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

   - ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4,373 

  - สาํรองเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากการร่วมคา้เพิ่มขึ้น 5,304 

   - ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้เพิ่มขึ้น 3,735 

รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 13,412 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทั บูทิค บูเลอวาร์ด จาํกดั 

ซ่ึงส่วนแบ่งขาดทุนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัฯหรือกลุ่มบริษทัมีภาระ                                               

ค ํ้าประกนัเงินกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัใน                                  

ผลขาดทุนจากการร่วมคา้เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัได้โอนเงินลงทุนในบริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกัด จากบริษทั บูทิค กรุ๊ป 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงให้กบั Boutique Realty Mauritius Ltd. บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง อย่างไรก็ตาม 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุน้สาํหรับงบการเงินรวม 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกดั  7,264 5,408 

บริษทั บีสโปค แลบส์ จาํกดั - - 

บริษทั บีสโปค ฟาร์มา จาํกดั - - 

บริษทั บีสโปค เวลเนส จาํกดั - - 

รวม 7,264 5,408 

6.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  5,408 

- ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 6,395 

- ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,539) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 7,264 
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ปี 2565 

บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกดั 

บริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 9.60 ลา้นหุ้น                                       

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นจากกลุ่มบริษทัและนกัลงทุน

รายอ่ืนทั้งจาํนวน ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นบางส่วนแลว้เป็นจาํนวน 6.4 ลา้นบาท 

และสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 46 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 391,944 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 734 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (7,159) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 385,519 

กลุ่มบริษัทได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวนประมาณ 355 ล้านบาท                        

(31 ธนัวาคม 2564: 363 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,151,417 3,624 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 134,805 57 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนระหวา่งงวด 3,833 - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (22) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (20,005) (497) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 3,270,028 3,184 
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กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลคา่สุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 3,118 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2564: 2,994 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 23,134 20,126 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (125) (125) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,363) (2,866) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 19,646 17,135 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยซ่ึงถือโดยบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินเพื่อจดัหาเงินทุนสําหรับตน้ทุนโครงการหลายโครงการ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงิน การดาํรงสัดส่วนของผูถื้อหุ้น และการโอนสิทธิตามสัญญาประกนัภยัในทรัพยสิ์นโครงการให้แก่

สถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้รับหนังสือผ่อนผนัการดาํรงอัตราส่วนทางการเงินจากสถาบนั

การเงินผูใ้หกู้ส้าํหรับเงินกูย้มืทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไข 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้ซ่ึ้งเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี

ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้(หมายเหตุขอ้ 15) 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 1,510 1,564 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้รับชําระเงินล่วงหน้าค่าหุ้น 2.66 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงิน 5.32                                   

ลา้นบาทและบริษทัฯไดอ้อกหุน้สามญัใหม่น้ีในเดือนมกราคม 2565 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราการจองซ้ือ 5.1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

(5.1:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดยผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได ้และกาํหนดให้วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองหุ้นดงักล่าว และกาํหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน

ระหว่างวนัท่ี 14 ถึง 18 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีผูมี้สิทธิมาใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าวจํานวน 59 ล้านหุ้น                                      

โดยไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเป็นจาํนวน 105 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เสร็จใน

วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มเป็น 568 ลา้นบาท 

(ข) ปรับอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 โดยเปล่ียนจาก 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัฯได ้1 หุ้น เป็น 1.0213 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิเปล่ียนจาก 2.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.96 

บาทต่อหุน้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

(ค) ปรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-W1 โดยเปล่ียนจาก 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทัฯได ้1 หุ้น เป็น 1.0213 หุ้น และราคาใช้สิทธิเปล่ียนจาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 3.13 บาท                                     

ต่อหุน้ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯได้ออก BC-ESOP-W1 คร้ังท่ี 1 เพิ่มเติมจาํนวน 100,000 หุ้น ให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ในจาํนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น                                   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยกาํหนดราคาเสนอขายเท่ากบัราคาตลาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการคาํนวณราคาเสนอขาย

หลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า                            

โดยเสนอขายทุกวนัท่ี 25 ของเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2566  

ข) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 92 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 774.1 ลา้นบาท เป็น

จาํนวน 682.1 ล้านบาท โดยตัดหุ้นท่ียงัมิได้จาํหน่ายออกจาํนวน 92 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ                                  

1 บาท  
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ค) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 175.1 ลา้นบาท จากเดิมจาํนวน 682.1 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 857.2 

ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 175.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ง) อนุมติัการจดัสรรการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 175.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับรายการดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 

2022 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 152.9 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อการเพิ่มทุน

แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว้ หรือ 

101.9 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุน้ 

2.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว้ หรือ                                

51 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 2.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อการปรับสิทธิ

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (BC-W1) 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 17 และ 18 พฤษภาคม 2565 ตามลาํดบั 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัสิทธิ) 

 BC-W1 BC-ESOP-W1 BC-ESOP 2022 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 101,394 5,710 - 

บวก: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด - 100 20,000 

หกั: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ระหวา่งงวด - - (169) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 101,394 5,810 19,831 
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12. ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัรา

ภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั: - - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:  (1,161) (3,738) (2,244) (3,541) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                        

กําไรหรือขาดทุน (1,161) (3,738) (2,244) (3,541) 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั: 21 - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:  12,479 (3,642) 10,572 (5,673) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                               

กําไรหรือขาดทุน 12,500 (3,642) 10,572 (5,673) 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 

13. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน

ระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนั

ออกหุน้สามญัเทียบเท่า  
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 

ขาดทุนสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (47,864) (46,638) 568,389 507,000 (0.0842) (0.0920) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-W1 - - - -   

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-ESOP-W1 - - - -   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       

ขาดทุนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ             

ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (47,864) (46,638) 568,389 507,000 (0.0842) (0.0920) 

 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ขาดทุนสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (10,964) (14,965) 568,389 507,000 (0.0193) (0.0295) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-W1 - - - -   

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-ESOP-W1 - - - -   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       

ขาดทุนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ                           

ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (10,964) (14,965) 568,389 507,000 (0.0193) (0.0295) 
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 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม 

 

ขาดทุนสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (108,248) (88,820) 541,650 507,000 (0.1998) (0.1752) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-W1 - - - -   

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-ESOP-W1 - - - -   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       

ขาดทุนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ               

ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (108,248) (88,820) 541,650 507,000 (0.1998) (0.1752) 

 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 31,453 (29,198) 541,650 507,000 0.0581 (0.0576) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-W1 - - - -   

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น BC-ESOP-W1 - - 529 -   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31,453 (29,198) 542,179 507,000 0.0580 (0.0576) 

เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-W1 มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่นาํผลของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื่อหากาํไรต่อหุน้ปรับลด  

เน่ืองจากราคาเสนอขายภายใตโ้ครงการ BC-ESOP 2022 เท่ากับราคาตลาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการคาํนวณราคาเสนอขาย

หลักทรัพย์และการกาํหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า จึงไม่มี

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

บริษทัฯไม่ได้นําผลของการแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เป็นหุ้นสามญัเทียบเท่ามาคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ                                             

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั เน่ืองจากทาํใหก้าํไรต่อหุน้เพิ่มขึ้น 
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14. ส่วนงานดําเนินงาน  

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน             

ท่ีรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ให้บริการท่ีพกัโรงแรม

และอพาร์ทเมน้ท ์

ศูนยก์ารคา้ชุมชนและ                    

อาคารสาํนกังาน 

ให้บริการบริหารจดัการ                  

และอ่ืนๆ รายการตดับญัชี รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 29,661 13,843 8,681 6,103 6,602 15,912 - - 44,944 35,858 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 24 18 - - 25,777 16,502 (25,801) (16,520) - - 

รวมรายได้ 29,685 13,861 8,681 6,103 32,379 32,414 (25,801) (16,520) 44,944 35,858 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 29,372 13,544 - - - 9,974 - - 29,372 23,518 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 289 299 8,681 6,103 6,602 5,938 - - 15,572 12,340 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 29,661 13,843 8,681 6,103 6,602 15,912 - - 44,944 35,858 

ขาดทุนตามส่วนงานก่อนหักภาษเีงินได้ (53,378) (72,325) (7,137) (7,911) (14,807) (10,670) (6,572) - (81,894) (90,906) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

ให้บริการท่ีพกัโรงแรม

และอพาร์ทเมน้ท ์

ศูนยก์ารคา้ชุมชนและ                    

อาคารสาํนกังาน 

ให้บริการบริหารจดัการ                  

และอ่ืนๆ รายการตดับญัชี รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 62,215 29,357 15,963 12,358 14,023 21,475 - - 92,201 63,190 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 24 42 - - 116,992 31,334 (117,016) (31,376) - - 

รวมรายได้ 62,239 29,399 15,963 12,358 131,015 52,809 (117,016) (31,376) 92,201 63,190 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 61,601 28,929 - - - 9,974 - - 61,601 38,903 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 614 428 15,963 12,358 14,023 11,501 - - 30,600 24,287 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 62,215 29,357 15,963 12,358 14,023 21,475 - - 92,201 63,190 

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ (110,134) (125,739) (13,527) (13,908) 39,958 (31,676) (78,572) - (162,275) (171,323) 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

รายจ่ายฝ่ายทุน     

สัญญาก่อสร้างอาคาร 456,726 545,641 - - 

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 303,365 305,365 303,365 305,365 

การคํา้ประกัน     

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 500 500 - - 

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะส้ัน

และสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 735 1,014 559 789 

ภาระผกูพนัตามสัญญาบริการ 6,039 4,511 - - 

สัญญาซ้ือขายท่ีดิน 

ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเพื่อซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในสุขมุวิทซอย 5 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

344.85 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้จ่ายเงินมดัจาํท่ีดินจาํนวน 34.48 ลา้นบาท ส่วนท่ี

เหลือจาํนวน 310.37 ลา้นบาท จะชาํระในเดือนมกราคม 2564  

ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินมดัจาํเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาทและเล่ือนกาํหนดการ

โอนซ้ือท่ีดิน โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการเล่ือนสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน 

จนกระทัง่รับโอนท่ีดินและชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2565 

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษทัฯไดต้กลงกบัผูข้ายเพื่อเล่ือนกาํหนดการโอนซ้ือท่ีดินโดยบริษทัฯตกลงชาํระ

ค่าชดเชยความเสียหายตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เป็นจาํนวนเงิน 0.89 ลา้นบาทต่อเดือนจนกว่าจะรับโอน

ท่ีดินและชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 305.37 ลา้นบาท ภายในเดือนเมษายน 2565  

ในเดือนเมษายน 2565 บริษทัฯจ่ายเงินมดัจาํเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาทและเล่ือนกาํหนดการโอนซ้ือ

ท่ีดินโดยบริษทัฯตกลงชาํระค่าชดเชยความเสียหายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นจาํนวนเงิน 0.44 ลา้นบาท

ต่อเดือนจนกวา่จะรับโอนท่ีดินและชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 303.37 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2566  
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สัญญาเช่าท่ีดิน 

ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคต ผูใ้ห้เช่าจะ

ส่งมอบทรัพยสิ์นให้เช่าตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2567 สัญญาน้ีมีระยะเวลา 30 ปี                               

นับถดัจากระยะเวลาปรับปรุงพื้นท่ีภายในระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงนับจากวนัท่ีรับมอบการครอบครองทรัพยสิ์น

ท่ีดินเช่า และตามเง่ือนไขของสัญญาสามารถต่ออายอุอกไปไดอี้ก 10 ปี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา ระบุให้

บริษทัฯตอ้งชาํระเงินมดัจาํในวนัท่ีลงนามในสัญญา บริษทัฯตอ้งชาํระค่าตอบแทนการเช่าในวนัท่ีไดรั้บมอบ

พื้นท่ีและวนัท่ีเร่ิมตน้ระยะเวลาการเช่า และจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามอตัราค่าเช่าท่ีระบุในสัญญา หากบริษทัฯ

ยกเลิกสัญญาก่อนถึงกาํหนดรับมอบการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีดินเช่า ผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิริบเงินมดัจาํ ทั้งน้ี                                    

หากผูใ้ห้เช่าไม่ส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีดินเช่าตามท่ีกาํหนดในสัญญา บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ                            

เงินมดัจาํคืนทั้งจาํนวน 

การสนับสนุนทางการเงิน 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูกู้แ้ละดาํเนินการ

เพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดแก่ผูกู้ย้มื 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดของผูใ้ห้การสนับสนุน ผูกู้ย้ืม และเงินกูย้ืม

คงเหลือ แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ผูใ้ห้การสนบัสนุน 

 

ผูกู้ยื้ม 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบริษทั 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

- บริษทัฯและ บริษทั บูทิค กรุ๊ป จาํกดั บริษทั บูทิค บเูลอวาร์ด จาํกดั                  

บริษทั บูทิค แลนด ์จาํกดั และ

บริษทั บูทิค เรียลต้ี จาํกดั 

การร่วมคา้ 441,803 441,869 

- บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย 3 โฮลดิง้ส์ 

 จาํกดั 

บริษทั บูทิค ป่าตอง สาย 3 จาํกดั บริษทัยอ่ย 317,415 315,676 

- บริษทั บูทิค พีเคเอน็เอส จาํกดั บริษทั บูทิค พระโขนง ทรี จาํกดั บริษทัยอ่ย 193,739 193,739 

- บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2 

 โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

บริษทั บูทิค แบงคอ็ก สุขมุวิท 16-2

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 124,060 124,060 

- บริษทั บูทิค กมลา โฮลดิ้งส์ จาํกดั บริษทั บูทิค กมลา 1 จาํกดั บริษทัยอ่ย 44,300 44,300 

- บริษทัฯ บริษทั บูทิค เซอร์วิสท ์อพาร์ทเมน้ท ์

จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 27,313 20,245 

รวมหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากการให้การสนับสนุนทางการเงนิ  1,148,630 1,139,889 
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สัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

โครงการ Hyatt 

BT Phuket Holdings Ltd. (“ผูข้าย”) มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                                      

ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ขอ้มูล

เก่ียวกบับริษทัท่ีจาํหน่าย ในกรณีเช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือและผูซ้ื้อต้องส่ง

หนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน) 

สําหรับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

(ภายใน 5 ปีนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน) สาํหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษ ี

นอกจากน้ี ตามหนังสือสัญญาซ้ือขายหุ้น ผูข้ายและผูซ้ื้อตกลงว่าราคาขายขึ้นอยู่กบัการปรับปรุงรายการ

ภายหลงัการซ้ือท่ีจะดาํเนินการและคาํนวณโดยผูข้าย รวมทั้งสอบทานโดยผูซ้ื้อ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ผูข้าย (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจากผูซ้ื้อ 

สัญญาจําหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า 

โครงการ Citadines Bangkok Sukhumvit 23 

Mid Tier Holding Mauritius Ltd. (“ผูข้าย”) และ Boutique International Holdings Ltd. (“ผูค้ ํ้ าประกัน”) มี

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากสัญญาซ้ือขายหุน้ในการร่วมคา้ ซ่ึงรวมถึงหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูข้ายผิดเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรับประกนัและการให้ความถูกตอ้งของขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีจาํหน่าย ในกรณี

เช่นน้ีความรับผิดรวมของผูข้ายจะตอ้งไม่เกินราคาซ้ือขายหุ้นและผูซ้ื้อตอ้งส่งหนังสือแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2569 (ภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือขายเสร็จส้ิน) สาํหรับการเรียกร้องสิทธิ

ใด ๆ นอกเหนือจากภาระผูกพนัทางภาษี และภายในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2567 (ภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ

ขายเสร็จส้ิน) สาํหรับการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัทางภาษ ี

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ผูข้ายและผูค้ ํ้าประกนั (บริษทัยอ่ย) ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ภาระหน้ีสินดงักล่าวจาก                                     

ผูซ้ื้อ 

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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16.2  ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4,698 - 4,698 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัฯเพิ่มการลงทุนในบริษทั บูทิค โลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนเงิน 

9.9 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 99.99  

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีสโปค ซินเนอร์จ้ีส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยทางตรง) 

มีมติอนุมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 21 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18 ล้านบาท เป็นทุน                              

จดทะเบียนใหม่ 39 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ได้จ่ายชาํระเงินเพิ่มทุนเป็นจาํนวน 12.6 ลา้นบาท ซ่ึงผลจากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะทาํให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 78 

และกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียทางอ้อมของเงินลงทุนในกลุ่มบริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จาํกัด ซ่ึงเป็น                      

บริษทัร่วมลดลงจากร้อยละ 46 เหลือร้อยละ 36 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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