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หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัทีม่รีายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2565 

ในอตัราส่วน 5.1 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือเกนิสิทธิได้) 

ระยะเวลาจองซ้ือ วนัที ่14 - 18 มนีาคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ)  
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ค าช้ีแจงส าคญัทีค่วรทราบ 

 

โดยการรับหนังสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ฉบบัน้ี 
(“หนงัสือแจง้การจดัสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรับและตกลงกบัค าช้ีแจงและเง่ือนไขต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่างน้ี  

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศ

ไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ในประเทศไทย โดยบริษทัมิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืนใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอ่ืนใด  

ห้ามมิให้ผูถื้อหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจง้การ

จดัสรรฯ ฉบบัน้ี ไม่เป็นการเสนอขาย หรือช้ีชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัในประเทศอ่ืนใด บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นท่ี

ไดรั้บหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศซ่ึงผูถื้อหุ้นมี
ภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าว   
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วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2565  
 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

2. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั  

3. ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

4. แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเขา้บัญชีผูอ้อก
หลกัทรัพย ์(Issuer Account)  

5. หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

6. แผนท่ีของสถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี                 

14 กรกฎาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 150,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้   
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (1) และ (2) ขา้งตน้ เม่ือรวมกนัแลว้ จะไม่เกิน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.72 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
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และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) ตาม (1) และ (2) ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร ราคา

เสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไข ระยะเวลาการเสนอขาย และ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)         

ในอตัราการจองซ้ือ 5.1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (5.1: 1 ) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท ผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความ
จ านงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ได ้ 

โดยก าหนดให้วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 14-18 มีนาคม 2565 
(รวม 5 วนัท าการ)  

บริษทัจึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงมีจ านวนตามท่ีระบุไวใ้น “ใบรับรองสิทธิการ

จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และบริษทัไดก้ าหนด

รายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวใ้น “หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน” (ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 1) ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  

หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” (ส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 3) อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมปฏิบติัตามวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินท่ีระบุไวใ้น “หนงัสือแจง้การจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน" (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ขอ้ 5) และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ 

(Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผูถื้อหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษทัฝากไว  ้เพื่อให้บริษทั
หลกัทรัพยน์ั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่บริษทั  

ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บัญชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย  ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 กรุณา

กรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act)  

ทั้ งน้ี  หากมีข้อสงสัยประการใดเก่ียวกับการจัดสรร  ขั้ นตอน  และวิธีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  กรุณาติดต่อ                    

ฝ่ายเลขานุการบริษทั บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 

(สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02-620-8744 หรือ 084-427-0166         
ในวนัท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรืออีเมล comsec@boutiquecorporation.com 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควดิ-19) ส าหรับผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน  

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั เพื่อลด

ความแออดัของจ านวนของผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาจองซ้ือ ณ สถานท่ีเดียว บริษทัขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้น าส่งเอกสารการจองซ้ือ

ผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้ (Broker) เพื่อให้บริษทัหลกัทรัพย์

ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เอกสารใหแ้ก่บริษทั โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งเดินทางมายืน่เอกสารดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีรับจองซ้ือ  

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูถื้อหุน้สามารถยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือ ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1.  ยื่นเอกสารทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ภายในก าหนดวนัจองซ้ือ และส่งตน้ฉบบัมายงั
บริษทัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

2. ยื่นเอกสารดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีรับจองซ้ือ โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั และผ่านการคดักรองโดย

การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย ทั้งน้ีบริษทัจะไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป (หรือมีอาการ

เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน ้ ามูก) เขา้มายื่นเอกสาร ณ สถานท่ีรับจองซ้ือ โดยผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจ

ใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน หรือยืน่เอกสารทางอีเมลตามท่ีระบุในขอ้ 1 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

        (นางนชัชา วนิิชบุตร) 

                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หนังสือแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1: ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

1. ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน   

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขมุวทิ 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท:์ 02-620-8744 หรือ 084-427-0166 

อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com  

2. วนั เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัททีม่มีตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 

3.  รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในอตัราการจองซ้ือ 5.1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (5.1: 1) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท ผูถื้อหุน้

เดิมอาจแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้
ไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                3.1      หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่  

ประเภทของหุน้เพ่ิมทุน            :  หุน้สามญัท่ีออกใหม่  

ทุนช าระแลว้เดิม            :  509,660,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 509,660,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทุนช าระแลว้หลงัจากเพ่ิมทุนใน
คร้ังน้ี  

:  609,660,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 609,660,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนครบทั้งจ านวนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering))  

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้เดิม  

:  100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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ราคาเสนอขายต่อหุน้  :  1.80 บาท  
อตัราส่วนจองซ้ือ  :  5.1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่  

ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือ
หุ้นเดิมโดยมีอัตราส่วนการจองซ้ือตามท่ีระบุข้างต้น ทั้ งน้ี        
ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนได ้ 

 3.2      วธีิการจดัสรร  

1) กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวจะไดรั้บการ
จดัสรรทั้งจ านวนท่ีจองซ้ือ โดยเศษของหุน้ท่ีเหลือจากการค านวณใหปั้ดท้ิง 

2) กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร (Oversubscription) ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวจะตอ้ง

แสดงความจ านงการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในใบจองซ้ือหุน้สามญัในคราวเดียวกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิ
และตอ้งช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้งจ านวน  

3) ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิมใหค้ณะกรรมการ

บริษทั มีอ านาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือ

หุ้นในจ านวนท่ีเกินกวา่สิทธิของตนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นไดอี้กในราคาเสนอขายเดียวกนั ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์ าหรับการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี  

3.1 กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว

ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและช าระค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว

ทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ
ค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) 

3.2 กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ  

(ก) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจอง

ซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุน้นั้นท้ิง) ทั้งน้ีจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดจ้องซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้  

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บริษทัจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่

สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละรายนั้น 

(ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้  

 การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่

สิทธิรายใดถือครองหุน้ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง หรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้งท าค าาเสนอซ้ือ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ 
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4. วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2565  

5. ก าหนดวนัจองซ้ือ วธีิการจองซ้ือ และการช าระเงนิค่าหุ้นเพิม่ทุน 
 5.1 ก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
  วนัท่ี 14-18 มีนาคม 2565  (รวม 5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

5.2 วธีิการจองซ้ือ และสถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

5.2.1 วธีิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือหุ้นโดยกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ให้ถูกตอ้ง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ และช าระเงินค่าหุน้เตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.4) โดยน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย
วธีิการดงัต่อไปน้ี  

ส าหรับผู้ถือหุ้นทีม่บีัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์  

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษทั

หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้เพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่บริษทั ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2  

ส าหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ม่มบีัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือผู้ทีป่ระสงค์ย่ืนเอกสารด้วยตนเอง  

ยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือดว้ยตนเองไดท่ี้บริษทั ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2 หรือ

ส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือ มายงับริษทัทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ภายในก าหนดวนั
จองซ้ือตามขอ้ 5.1 และส่งตน้ฉบบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

5.2.2 สถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ผูจ้องซ้ือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินการแทนผูจ้องซ้ือ สามารถติดต่อจองซ้ือหุ้นและ

ยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือไดท่ี้บริษทั ในวนัท่ี  14-18 มีนาคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี (แผนท่ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขมุวทิ 16 (สามมิตร)  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์  02-620-8744 หรือ 084-427-0166 

mailto:comsec@boutiquecorporation.com
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หรือส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือ มายงับริษัททางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ภายใน
ก าหนดวนัจองซ้ือตามขอ้ 5.1 และส่งตน้ฉบบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

ทั้งนีบ้ริษัทจะไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี  

หากผูจ้องซ้ือไม่จดัส่งเอกสารมาท่ี บริษทั ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2 ภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ไว ้บริษัทมสิีทธิทีจ่ะถือว่าผู้จองซ้ือรายนั้นสละสิทธิในการจอง

ซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

5.3  การช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

การช าระเงินค่าหุน้ใหช้ าระดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

5.3.1 กรณีช าระด้วยเงนิโอนเข้าบัญชี  

 ฝาก / โอนเงิน เขา้บญัชีธนาคารของบริษทั ดงัน้ี  

ช่ือบญัชี : “บญัชีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ของ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชัน่”  

ธนาคาร : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขมุวทิ-พระรามท่ี 4) 

ประเภทบญัชี : ออมทรัพย ์ 

เลขท่ีบญัชี : 061-8-04543-9  

 ฝาก/โอนเงินเพียง 1 คร้ัง ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่สิทธิ  

 การโอนเงินตอ้งเป็นการโอนจากบญัชีของผูถื้อหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบญัชีของบุคคล และ/หรือ 

นิติบุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั (NVDR)  

 กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)        

ช่ือ-นามสกลุของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน 

หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ท่ีไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือ  

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเงินโอน  

โอนดว้ยเงินสด โอนไดทุ้กวนัตั้งแต่วนัท่ี 14-18 มีนาคม 2565  (โดยเร่ิมโอนไดว้นัท่ี  14 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 
น. ถึงวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.)  

ช าระด้วยเช็ค  วนัท่ี 14 – 16 มีนาคม 2565  โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชี
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 16 มีนาคม 2565   

mailto:comsec@boutiquecorporation.com
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 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์     

ค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุน  

5.3.2        กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

 ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ท่ีขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน ของ บมจ. บูทคิ 

คอร์ปอเรช่ัน” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบญัชีกรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น 

โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 16 มีนาคม 2565   

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่สิทธิ  

 กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคลตอ้งเป็นเช็คของผูถื้อหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถช าระดว้ยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติ

บุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของ NVDR  

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)       

ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ 

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ 

วนัท่ี 14-16 มีนาคม 2565  โดยเช็คดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหักบญัชีกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 16 มีนาคม 2565    

 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์     

ค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุน  

5.3.3        กรณีช าระด้วยเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  

 สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยการโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเขา้บญัชี 

“บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ของ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรช่ัน” เลขท่ีบัญชี 061-8-04543-9 ประเภทบัญชี             

ออมทรัพย ์ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขมุวทิ-พระรามท่ี 4) 

โดยสามารถช าระเงินค่าจองซ้ือได้ตามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละ

ธนาคาร ของวนัท่ี 14-18 มีนาคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ)  

 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเน็ต จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจอง

ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ่้ายต่างๆ และค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะ
ถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจะไม่รับช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด 
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5.4 เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี  

1) ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซ้ืออย่างถูกตอ้ง ครบถว้น

และชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ ทั้งน้ีผูจ้องซ้ือสามารถยื่นใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ใบ
ต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบัเท่านั้น  

2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทั  

ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณาติดต่อบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-9999  

3) เอกสารการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการ
ช าระเงิน ดงัน้ี  

กรณีช าระด้วยการโอนเงนิเข้าบัญชีผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร  

แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบบัจริง) ตามขอ้ 5.3.1 

และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2) ช่ือ-นามสกลุ ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน 
หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip)  

กรณีช าระด้วยการโอนเงนิผ่านระบบ Internet Banking/ Mobile Banking  

แนบหลกัฐานการช าระเงินโดยพิมพอ์อกจากระบบ Internet Banking/ Mobile Banking พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 2) ช่ือ-นามสกุล ของผูจ้องซ้ือและหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐาน
การโอนเงิน  

กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ตามขอ้ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดูไดจ้าก

ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ช่ือ-นามสกลุ ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัท์
ท่ีติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ 
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ขอ้ความท่ีระบุบนหนา้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ห้าม มีการแกไ้ข / ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลงขอ้ความ

ใดๆ บนหนา้เช็ค และบริษทัขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับเช็คท่ีมีการแกไ้ข/ ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลง
ขอ้ความใดๆ บนหนา้เช็ค ทุกกรณี  

4) เอกสารประกอบการแสดงตน  

บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีเป็น

บตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

โดยลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ  

- ในกรณีท่ีบตัรประชาชนหมดอายแุละยงัไม่สามารถต่ออายไุด ้ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นท่ี

มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ ส าเนาเอกสารราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวั 13 หลกั 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ  

-  กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/

มารดา หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) พร้อมผูป้กครองลงนามรับส าเนาถูกตอ้ง และส าเนา

ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พร้อมผูป้กครองลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ  

-  ลายมือช่ือท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทุกฉบบั และ  

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

หรือในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ใหแ้นบส าเนาเอกสาร

ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือสกุล เป็นตน้ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

บุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทย (มถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย)  

-  ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  

-  ส าเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  
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-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่

กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ  

-  ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษทั ท่ี

ออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซ่ึงรับรอง

ถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  านาจลงนาม ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลง

ลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ  

-  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ท่ียงั

ไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และ  

-  ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือ

โดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัจองซ้ือ  

5)  ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้าก

เลขท่ี 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและ

นิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  

6)  หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน (แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 

บาท ในกรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายขุองผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

7)  กรณีส่งเอกสารผ่านบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทั
ฝากไว ้(Broker) ไม่ตอ้งใชห้นงัสือมอบอ านาจ  

5.5  เง่ือนไขการจองซ้ือ  

1)    ผลแห่งการจองซ้ือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์เพื่อช าระค่าจองซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อย  
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2)    ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้แลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ  

3)    หากผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือบริษทั ไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษทั ไม่ว่า

ทั้ งหมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ี

บริษทัก าหนดไว ้และ/หรือ ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบถว้นหรือไม่

ชัดเจน หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะถือว่า         

ผูถื้อหุ้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว  

4)    ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิการ
จองซ้ือหุน้คร้ังน้ี  

5.6  การคืนเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ถ้าม)ี  

หากผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นหรือผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิแต่ไดรั้บการจดัสรรไม่

ครบตามความประสงค ์บริษทัจะคืนเงินตามจ านวนหุน้ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อม

สั่งจ่ายช่ือผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจะด าเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 

15 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน้ ตามท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้

ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเช็คขีดคร่อมดงักล่าว

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บเงิน

ค่าจองซ้ือคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย หรือค่าเสียหายใดๆ และผูจ้องซ้ือจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือน าเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน  

5.7  วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์  

ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

5.7.1  ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ 

บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 

และบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่    

ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน้ ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือจะสามารถ

ขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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ในกรณีข้อ 5.7.1 น้ี ช่ือของผูจ้องซ้ือจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีผูจ้องซ้ือ

ประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้ น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน  

ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุน้

สามัญเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3)) ท่ีผูถื้อหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง หากระบุรหสับริษทั

หลกัทรัพย ์หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 

ในกรณีท่ีกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดย
ออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน  

5.7.2  ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ บริษทัจะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดรั้บ

จดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ

บันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษทั บูทิค       

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนั        

ท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น เม่ือผูจ้องซ้ือตอ้งการขายหุ้น ผูจ้องซ้ือจะตอ้งถอน

หุน้ออกจากบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยติดต่อผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียม

ในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ี      

ผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

อนุญาตให้หุ้นของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูจ้องซ้ือไดด้ าเนินการถอนหุ้น

ออกจากบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าวแลว้  

ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ

บุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ีหากปรากฏขอ้บ่งช้ีวา่ผูจ้องซ้ือ

เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดย
ออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน  

5.7.3  ในกรณีประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนของ

บริษทัจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผูไ้ด้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ภายใน 15 วนัท าการ

นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการ

จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงผูจ้องซ้ืออาจไดรั้บใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุน้
ของบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้  
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ทั้ งน้ี หากผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3  

5.8 การสละสิทธิการจองซ้ือ  

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพ่ิมทุน หรือไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว  ้หรือเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีก าหนด หรือกรอกขอ้มูลหรือน าส่งเอกสารไม่

ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาจองซ้ือ บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิ ไม่ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี  

5.9  ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ  

1)    ในการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะลงลายมือช่ือผูรั้บจองเพื่อออก

หลกัฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่วนทา้ยของใบจองซ้ือ) เพ่ือเป็นหลกัฐานให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจอง

ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยผลแห่งการจองซ้ือจะสมบูรณ์ เม่ือบริษทัไดรั้บเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงิน

ตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ภายในระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้
เพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 

2)    ช่ือผูจ้องซ้ือ และช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีท่ีซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอ

สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจท า

ให้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถซ้ือขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3)   โปรดระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(รหสัโบรกเกอร์) ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูจ้อง

ซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ และเลขท่ีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บการ

จดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง หากไม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพ่ิมทุนคืนหรืออาจ

สูญหาย และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบ

หุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจจะท าให้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถซ้ือขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

4)    หากการสละสิทธิหรือการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบของผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย จะท าให้สัดส่วน

การถือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้วเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าว 

โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพียงบางส่วน
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ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ต่างดา้วท่ีเหลืออยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป  

5)    หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทั
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการจองซ้ือหุน้เป็นหลกั  

6)    หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทั

ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายตามท่ีบริษัท
เห็นสมควร  

7)    บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวธีิการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้ เง่ือนไขในการจองซ้ือ หรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค 
หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน  

ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือ

เต็มจ านวน บริษทัจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นเงินจ านวนประมาณ 180 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งิน
เพ่ิมทุน ดงัน้ี  

6.1 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับธุรกิจของบริษทั ประมาณ 50 ลา้นบาท ภายในปี 2565 

6.2 เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรม ประมาณ 110 ลา้นบาท ภายในปี 2565 

6.3 เพ่ือลงทุนในธุรกิจกญัชงกญัชาเพ่ือสุขภาพ ประมาณ 20 ลา้นบาท ภายในปี 2565 

6.4 หากมีเงินเหลือจากขอ้ 6.1-6.3 ขา้งตน้ จะน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบ้ีย รวมถึง
ลงทุนในโครงการใหม่ท่ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษา 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะได้รับจากการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

7.1  ท าให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้ น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของบริษทั     

7.2  เพ่ิมสภาพคล่องและส่งผลใหโ้ครงสร้างทางการเงินแขง็แกร่งและมัน่คงมากยิง่ข้ึน อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
บริษทั ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
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8.  นโยบายเงนิปันผล และสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนทีเ่พิม่ทุน 

8.1  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

8.2  ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทั เร่ิมตั้งแต่เม่ือผูจ้องซ้ือหุน้ไดรั้บการ
จดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

9.  รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

9.1           ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยูค่รบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบ

ต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู ่และผูถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู ่และ/หรือ จองซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว ซ่ึงจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 16.40 โดยสามารถค านวณได้
ดงัน้ี  

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้  =  Qr / (Qa+Qr)  

โดยท่ี                Qa                                 =  จ านวนหุ้นสามัญเ ดิมท่ีช าระมูลค่าแล้วทั้ งหมดจ านวน  
509,660,000 หุน้  

  Qr                                 = จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายจ านวน 100,000,000 หุน้  

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้  =  ร้อยละ 16.40 

9.2  ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั แต่ในกรณีท่ีผูถื้อ

หุ้นทุกรายใช้สิทธิตามท่ีมีอยู่ครบทั้ งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะลดลงในอตัรา     
ร้อยละ 3.94 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี  
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ผลกระทบต่อราคาของหุน้  =  (Pa - Pn) / Pa  

โดยท่ี                Pn                                 =  ราคาหุ้นหลังการเสนอขาย  โดยค านวณจาก  [(Pa*Qa) + 

(Pr*Qr)] / Qa+Qr)  

                                                        Pa                                 =            ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง  

น ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 15 วนั

ท าก าร ก่อนวันประ ชุมคณะกรรมการบ ริษัทในวัน ท่ี                      

28 มกราคม 2565 คือระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี     

27 มกราคม 2565 ซ่ึงเท่ากบั 2.37 บาทต่อหุน้  
                                                         Pr                                 =             ราคาเสนอขายเท่ากบั 1.80 บาทต่อหุน้  

                               ผลกระทบต่อราคาของหุน้                     =             ร้อยละ 3.94 

9.3           ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution)  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร แต่หาก       

ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจนครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร ซ่ึงส่วนแบ่ง
ก าไรจะลดลงในอตัราร้อยละ 16.40 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี  

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร                  =              (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย  

    EPS ก่อนเสนอขาย                           =              ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้  

                                                                                             =              ขาดทุน 193.77 ลา้นบาท 1/ / 509.66 ลา้นหุน้  

                                                                                             =              ขาดทุน 0.38 บาทต่อหุน้  

                                   EPS หลงัเสนอขาย                           =               ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้+จ านวนหุน้สามญัท่ี

เสนอขาย)  

                                                                                             =             ขาดทุน 193.77 ลา้นบาท / 609.66 ลา้นหุน้  

                                                                                             =              ขาดทุน 0.32 บาทต่อหุน้  
                               ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร                  =             ร้อยละ 16.40 

                              หมายเหตุ1/ ผลขาดทุนสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทั ยอ้นหลงั 12 เดือน (ไตรมาส 4 ปี 2563 ถึงไตรมาส 3 ปี 2564) 
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ส่วนที ่2: ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท 

ช่ือบริษัท:   บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที:่  0107559000249 

โทรศัพท์:  02-620-8744 หรือ 084-427-0166 

โทรสาร:   02-620-8778 

ทุนจดทะเบียน:   774,100,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว:   509,660,000 บาท 

 
2. ประเภทกจิการและลกัษณะการประกอบธุรกจิหลกัในปัจจุบัน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

2.1 ประเภทกจิการและลกัษณะการประกอบธุรกจิหลกั 

 บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจหลกัคือการสร้างโอกาสในการลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบใหม่ใหแ้ก่ผูร่้วมลงทุน ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบ สร้าง-
ด าเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น 
ศูนยก์ารคา้และอาคารส านกังานใหเ้ช่า ในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชั้นใน ยา่นสุขุมวิทตอนตน้ และ
เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีแผนกระจายความเส่ียง 
(Diversification Strategy) โดยร่วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การวจิยั การพฒันาและปลูก แปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑจ์าก
กญัชงและกญัชาแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 

ผูร่้วมลงทุนกบับริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มสถาบนัลงทุนรายใหญ่ กลุ่มบริษทัของครอบครัวท่ีมีเงินลงทุนและตอ้งการร่วมลงทุน 
ภายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้ การเจรจา การด าเนินการทางกฎหมายและการปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด โดยร่วมลงทุนกบั
บริษทั ในอสังหาริมทรัพยต์ั้งแต่เร่ิมพฒันา และ/หรือ ในโครงการท่ีมีอยูเ่ดิม และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปสู่ขั้นตอนสุดทา้ย
เม่ือโครงการก่อสร้างเสร็จ จนพร้อมใหบ้ริการและมีกระแสเงินสดอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมุ่งเนน้การสร้างทางเลือกลงทุนในประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท่ีดินนั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดและสามารถสร้างกระแสเงินสดต่อเน่ือง เม่ือพฒันาโครงการเสร็จแลว้บริษทัจะจ าหน่ายโครงการ
อสังหาริมทรัพยอ์อกไปแก่ผูซ้ื้อโครงการท่ีตอ้งการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ต่ไม่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ
ดว้ยตนเอง และ/หรือ ไม่ตอ้งการรับความเส่ียงในการพฒันาโครงการ 

บริษทัจะน าเงินก าไรจากการขายโครงการท่ีไดรั้บมาต่อยอดโดยลงทุนและพฒันาโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนจากการขายในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้และจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัจะเป็นผูใ้หบ้ริการเร่ิม
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ตั้งแต่ขั้นตอนการริเร่ิมโครงการ (Origination) การพฒันาโครงการ (Development) การบริหารจดัการโครงการ (Assets 
Management) ไปจนถึงการขายโครงการ (Exit) บริษทัจะท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ และ/หรือ เพ่ือให้โครงการเกิดมูลค่า
สูงสุดและบริษทัจะไดรั้บรายไดค้่าบริการในแต่ละขั้นตอนตามท่ีตกลงกนักบัผูร่้วมลงทุนจนจบโครงการ ขั้นตอนของการ
สร้าง-ด าเนินงาน-ขาย 

การสร้างเร่ิมตั้งแต่การริเร่ิมโครงการไปจนถึงการก่อสร้างและพฒันา โดยบริษทัจะด าเนินการวเิคราะห์และศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี รวมถึงพิจารณาสภาพตลาดและการแข่งขนัใน
พ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพฒันาโครงการ หากโครงการมีความเป็นไปไดท่ี้จะให้ผลตอบแทน
คุม้ค่า กลุ่มบริษทัจะจดัซ้ือท่ีดินและด าเนินการพฒันาโครงการตามแผนท่ีวางไว ้ระหว่างน้ีกลุ่มบริษทัจะชกัชวนผูร่้วม
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศใหเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ร่วมกนั นอกเหนือจากเงินร่วมทุน บริษทัจะเรียก
เก็บค่าบริการแรกเขา้ (Origination Fee) จากผูร่้วมลงทุน ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการให้บริการตั้งแต่การจดัหาท่ีดิน วิเคราะห์ 
และศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมถึงกลยทุธ์ในการพฒันาโครงการ (Development Strategy) เช่นส่วนผสมของ
โครงการ (Development Mix) รูปแบบของโครงการ ประมาณการตน้ทุนและระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

ส าหรับขั้นตอนถดัมาคือการก่อสร้างและพฒันา บริษทัจะเป็นผูบ้ริหารจัดการโครงการโดยท างานร่วมกับท่ีปรึกษา
โครงการดา้นต่างๆ เช่น สถาปนิก วศิวกร ผูส้ ารวจปริมาณ (Quantity Surveyor) ผูบ้ริหารจดัการการก่อสร้าง ในการบริหาร
การออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง คดัเลือก ผูรั้บเหมาและควบคุมการพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนโดยในขั้นตอนน้ี 
บริษทั จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพฒันาโครงการ (Development Management Fee) จากบริษทัท่ีด าเนินโครงการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีโครงการอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งด าเนินการพฒันาทั้งหมด 8 โครงการ ดงัน้ี 

(1) โครงการโรงแรมไอบิส เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นียฮ์บั ถนนห้วยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 อยู่
ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะเปิดด าเนินการไดใ้นช่วงไตรมาส 4/2565 

(2) โครงการโรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 3 ถนนห้วยแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ก าหนดการก่อสร้างอยูใ่นช่วงระหวา่งการพิจารณา 

(3) โครงการโรงแรมโจโน่ กรุงเทพ อโศก บนถนนสุขุมวิท 16 เร่ิมลงทุนในปี 2561 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของโควดิ-19 ก าหนดการเปิดใหบ้ริการอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

(4) โครงการโรงแรมโอ๊ควูด้ สตูดิโอ ทองหล่อ สเตชั่น ถนนสุขุมวิท 36 เร่ิมลงทุนในปี 2561 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะเปิดด าเนินการไดใ้นช่วงไตรมาส 3/2565 

(5) โครงการโรงแรมกมลา 1 บริเวณหาดกมลา จังหวดัภูเก็ต เร่ิมลงทุนในปี 2561 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของ โควดิ-19 ก าหนดการก่อสร้างอยูใ่นช่วงระหวา่งการพิจารณา 

(6) โครงการโรงแรมกมลา 2 บริเวณหาดกมลา จังหวดัภูเก็ต เร่ิมลงทุนในปี 2561 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของ โควดิ-19 ก าหนดการก่อสร้างอยูใ่นช่วงระหวา่งการพิจารณา 

(7) โครงการสุขุมวิท 5 เร่ิมลงทุนปี 2562 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) 

(8) โครงการศูนยก์ารคา้เจริญกรุง เร่ิมลงทุนในปี 2564 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบโครงการ 
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การด าเนินงานเม่ือโครงการอสังหาริมทรัพยก่์อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใหบ้ริการบริษทัจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการสินทรัพย ์
ไดแ้ก่ การบริหารและควบคุมการด าเนินการของฝ่ายบริหารอาคาร รวมถึงการให้บริการดา้นบญัชี ดา้นงานเอกสารและ
กฎหมาย เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้สินทรัพยมี์รายไดแ้ละมูลค่าสูงสุด โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร
สินทรัพย ์(Asset Management Fee) จากบริษทัท่ีด าเนินโครงการ 

ส าหรับส่วนงานโรงแรม / งานบริการหลกัของโครงการ บริษทัจะพิจารณาการบริหารจดัการเอง หรือวา่จา้งบริษทัเครือ
โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือบริหารโครงการใหผ้ลประกอบการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ในส่วนการเลือกบริษทับริหารจดัการ
โรงแรม บริษทัจะเลือกบริษทัท่ีมีประวติัการด าเนินงานท่ีดี แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัส าหรับประเภทอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ เช่น 
แบรนด์ซิทาดีนส์ (Citadines) บริหารโดย The Ascott Group ประเทศสิงคโปร์ แบรนด์โอ๊ควูด้ (Oakwood) บริหารโดย 
Oakwood และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม Oakwood Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ในส่วนของโรงแรมท่ีบริหาร
จัดการเองบริษทัอาจพิจารณาใช้แบรนด์ของตนเองช่ือ เจอร์น่ียฮ์บั (Journeyhub) และโจโน่ (Jono) หรือแบรนด์ท่ีทาง
บริษทัไดรั้บสิทธิแฟรนไชส์ไดแ้ก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub 
Pattaya 

ส าหรับศูนยก์ารคา้หรืออาคารส านกังานใหเ้ช่า บริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกและจดัหาผูเ้ช่าพ้ืนท่ีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ บริษทั
รวมถึงบริหารจดัการพ้ืนท่ีในโครงการดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โครงการท่ีก่อสร้างเสร็จแลว้และอยูร่ะหวา่งด าเนินการมีทั้งหมด 10 แห่ง ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรมซิทาดีนส์ สุขมุวทิ 8 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทุนในปี 2549) (เป็นกิจการร่วมคา้) 

(2) โรงแรมซิทาดีนส์ สุขมุวทิ 11 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทุนในปี 2549) (เป็นกิจการร่วมคา้) 

(3) โรงแรมซิทาดีนส์ สุขมุวทิ 16 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทุนในปี 2547) (เป็นกิจการร่วมคา้) 

(4) โรงแรมโอค๊วูด้ เรสซิเดนส์สุขมุวทิ 24 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทุนในปี 2547) 

(5) โรงแรมโอค๊วูด้ โฮเทล เจอร์น่ียฮ์บั ภูเก็ต ถนนป่าตอง สาย 3 จงัหวดัภูเก็ต (เร่ิมลงทุนในปี 2557) 

(6) วิลล่า 1 เป็นวิลล่า 1 หลงั บริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต  อยูติ่ดกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต 
(เร่ิมลงทุนในปี 2556) 

(7)  วิลล่า 2 เป็นวิลล่า 1 หลงั บริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต อยูติ่ดกบัวิลล่า 1 และโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง 
จงัหวดัภูเก็ต (เร่ิมลงทุนในปี 2556) 

(8) โครงการโรงแรมโอค๊วูด้ โฮเทล เจอร์น่ียฮ์บั พทัยา จงัหวดัชลบุรี (เร่ิมลงทุนในปี 2552) 

(9) โครงการโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์น่ียฮ์บั ถนนหว้ยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ (เร่ิมลงทุนในปี 2559) 

(10) โครงการศูนยก์ารคา้และส านกังานใหเ้ช่า ซมัเมอร์พอยท ์กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทุนในปี 2559)  

การขายโครงการ บริษทัจะพิจารณาขายโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หก้บัผูซ้ื้อโครงการท่ีสนใจ เม่ือโครงการด าเนินงานได้
ระยะหน่ึงและมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแลว้ โดยจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบ เช่น ผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ แผนการขายท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการใช้เงินของบริษทัในการพฒันาโครงการใหม่ๆ สภาพเศรษฐกิจและ
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ โดยบริษทัจะเป็นผูใ้ห้บริการด้านการขาย ตั้ งแต่การติดต่อหาผูซ้ื้อโครงการ          
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การเจรจาต่อรอง การร่างสญัญา การด าเนินการดา้นกฎหมายและดา้นบญัชีเก่ียวกบัการขายโครงการ การส่งมอบโครงการ 
เป็นตน้ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายโครงการจากผูร่้วมลงทุน โครงการในอดีตท่ีกลุ่มบริษทัก่อสร้าง ด าเนินงาน 
และจ าหน่าย จ าหน่ายแลว้รวมทั้งหมด 7 โครงการ ไดแ้ก่ โอค๊วูด้ อพาร์ทเมนทท์ริลเล่ียนทสุ์ขมุวทิ 18 โรงแรมโอโซ พทัยา 
ศูนยก์ารคา้เรนฮิลลสุ์ขุมวิท 47 โรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง ภูเก็ต ศูนยก์ารคา้ซมัเมอร์ฮิลลพ์ระโขนง กรุงเทพฯ อาคาร
ส านกังานใหเ้ช่าซมัเมอร์ฮบั ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าพระโขนง และโรงแรมซิทาดีนส์ สุขมุวทิ 23 

 ธุรกจิกญัชาเพ่ือสุขภาพ 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัแลว้ บริษทัใชก้ลยุทธ์ในการบริหารจดัการและกระจายความเส่ียง (Diversification) 
โดยการร่วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การวจิยั การพฒันาและปลูก แปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกญัชาและกญัชงเพื่อ
สุขภาพ รวมถึงการเปิดคลินิกจ าหน่ายยาแพทยแ์ผนไทยท่ีมีส่วนผสมของกญัชาเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นธุรกิจตั้งแต่
ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยบริษทั บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“กลุ่มบริษัทบีสโปค”) ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เพื่อร่วมมือวจิยัและพฒันา และสนบัสนุนดา้นการเพาะปลูกกญัชา 

ในเดือนมิถุนายน 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาโดยความร่วมมือกบักลุ่มบริษทับีสโปค ไดรั้บใบอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการน าเขา้และการเพาะปลูกกัญชาเพ่ือการวิจยัและพฒันาเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้  ท าให้สามารถน าเขา้สายพนัธ์ุกญัชาไดถึ้ง 39 สายพนัธ์ุ จ านวน 380 เมล็ด บริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกนั้นเป็น
ห้องปฏิบติัการและพ้ืนท่ีเพาะปลูกกญัชาในร่ม พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบวงจร เพ่ือการเพาะปลูกกญัชาเกรด
มาตรฐานการแพทย ์โดยจะมีการคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพฒันามาเป็นสายพนัธ์ุตน้แบบ เพื่อใชส้ าหรับการปลูก
กญัชาเพื่อการผลิตยาแพทยแ์ผนไทยหรือผลิตภณัฑส์ าหรับสุขภาพต่อไป  

ในปี 2565 กลุ่มบริษทับีสโปคมีแผนการเปิดคลินิกการให้บริการทางดา้นสุขภาพโดยใช้ผลิตภณัฑ์จากกัญชา ในช่วง      
ไตรมาสท่ีสองของปี ทั้งยงัมีแผนการขยายสาขาไปทัว่ประเทศ โดยบริษทัมีแผนการขอใบอนุญาตการครอบครองสาร 
THC เพ่ือใชใ้นการตรวจวิเคราะห์สารส าคญัในกญัชา,ใบอนุญาตสถานพยาบาลเพ่ือประกอบกิจการคลินิกการแพทยแ์ผน
ไทย และใบอนุญาตจ าหน่ายกญัชา เพ่ือท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นการผลิตกญัชาและกญัชงเพ่ือสุขภาพ ตอบสนองต่อเทรนด์การ
ท่องเท่ียวยคุใหม่ในอนาคต 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาโดยความร่วมมือกบักลุ่มบริษทับีสโปค 
ไดรั้บใบอนุญาตเพ่ิมเติมใหป้ลูกกญัชาจ านวน 406 ตน้ต่อการเพาะปลูก 1 รอบ โดยมีรอบการเพาะปลูกทั้งหมด 4 รอบต่อ
ปี หรือคิดเป็นประมาณ 1,624 ตน้กญัชาต่อปี ในอนาคตบริษทัวางแผนขยายและพฒันาพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นพ้ืนท่ีขนาด 6 ไร่ 
ส าหรับการเพาะปลูก 40,000 ตน้กญัชา เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการขยายตวัของคลินิกในอนาคตได ้

นอกเหนือจากแผนการเปิดคลินิกแลว้ บริษทัยงัมีแผนเขา้สู่อุตสาหกรรมบลอ็กเชนดว้ยการเปิดตวั CannaThai420 ซ่ึงเป็น
โครงการบนบลอ็กเชนของกญัชาท่ีถูกกฎหมายในประเทศไทยท่ีรวมสองธุรกิจท่ีมีความเติบโตสูงเขา้ดว้ยกนั (ธุรกิจกญัชา
เพ่ือสุขภาพ และธุรกิจบลอ็คเชน) โดยการพฒันาสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่ง Non-Fungible Token หรือ NFT ท่ีสามารถสะทอ้น
กระบวนการเติบโต วฏัจกัร และระบบนิเวศของการเพาะปลูกกญัชาของกลุ่มบริษทับีสโปค ในวงกวา้ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ไปจนถึงคลินิกสุขภาพทัว่ประเทศไทย ทีมงานออกแบบคือศิลปิน NFT ชั้นน าของไทยท่ีมีความสามารถในการออกแบบ
งานศิลปะแต่ละช้ินใหโ้ดดเด่น  
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NFT ชุดแรกท่ีจะออกนั้นเรียกวา่ Seed Plant ในขั้นตน้จะมีการสร้าง NFT ท่ีไม่ซ ้ ากนัทั้งหมด 120 ช้ิน โดยมีแผนจะขาย
เพียง 99 ช้ินในตลาดเท่านั้น โดยมี roadmap ตามแผนภาพดงัน้ี 

 

 
 
2.2 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ หรือบริการหลกั 

 ธุรกจิเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 

1) โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวทิ24 (Oakwood Residence Sukhumvit 24) 

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เซอร์วสิอพาร์ทเมนทท่ี์มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 

จ านวนห้องพกั 79 หอ้ง 

สถานทีต่ั้ง ซอยสุขมุวทิ 24 เขตคลองตนั กรุงเทพมหานคร 

ปีทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 2550 

ด าเนินการโดย บริษทั บูทิค เซอร์วสิท ์อพาร์ทเมน้ทส์ จ ากดั 
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2) เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์เครือซิทาดนีส์ (Citadines) 3 แห่ง 

 
ธุรกจิโรงแรม  

โรงแรม โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล 
เจอร์นีย์ฮับ ภูเกต็ 

โรงแรมโอ๊ควู้ด     
โฮเทล เจอร์นีย์ฮับ 

พทัยา 

โรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่นิมมาน 

เจอร์นีย์ฮับ 

วลิล่า 1       
ป่าตอง 

วลิล่า 2       
ป่าตอง 

ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ 

โรงแรม โรงแรม โรงแรม อาคารวลิล่า อาคารวลิล่า 

จ านวนห้องพกั 200 76 202 5 4 

สถานทีต่ั้ง จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

ปีทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 

หมายเหตุ  วลิล่า 1 และ วลิล่า 2 ป่าตอง ปัจจุบนัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่า ท่ีมีสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกนั 

ธุรกจิศูนย์การค้าและส านกังานให้เช่า 

ช่ือโครงการ ซมัเมอร์พอยท ์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ศูนยก์ารคา้และส านกังานใหเ้ช่า 

พื้นทีอ่าคารรวม 9,637 

พื้นทีเ่ช่าสุทธิ 5,796 

สถานทีต่ั้ง สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง จงัหวดักรุงเทพฯ 

ปีทีเ่ปิดด าเนินงาน ปี 2563 

 
 

โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 16 ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 8 ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 11 

ประเภอสังหาริมทรัพย์ เซอร์วสิอพาร์ทเมนทท่ี์มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 

จ านวนห้องพกั 79 หอ้ง 130 หอ้ง 134 หอ้ง 

สถานทีต่ั้ง ซอยสุขมุวทิ 16 ซอยสุขมุวทิ 8 ซอยสุขมุวทิ 11 

ปีทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2551 

ด าเนินการโดย บริษทั บูทิค แลนด ์จ ากดั  บริษทั บูทิค บูเลอวาร์ต จ ากดั  บริษทั บูทิค เรียลต้ี จ ากดั 
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ธุรกจิบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
จากการท่ีบริษทัประกอบธุรกิจสร้างทางเลือกการลงทุนโดยพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบ สร้าง-

ด าเนินงาน-ขาย ส่งผลให้มีการวางแผน การด าเนินงานและบุคลากร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการพฒันาโครงการไปจนถึงการ
ขายโครงการ ซ่ึงบริษทัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว จากผูร่้วมลงทุนและบริษทัท่ี
ด าเนินโครงการในแต่ละช่วงขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (Origination Fee) คือ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัลงทุน 

2) ค่าธรรมเนียมพฒันาโครงการและค่าบริการจดัการ (Development Management Fee) คือ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียก
เก็บจากโครงการโดยตรงส าหรับการให้บริการบริหารในช่วงการก่อสร้าง ซ่ึงจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน และมี
อตัราข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาด ต าแหน่ง และปัจจยัอ่ืนๆ ของโครงการ โดยจะเรียกเก็บตามระยะเวลาท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 

3) ค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management Fee) คือค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากโครงการส าหรับ
การบริหารสินทรัพย ์หรือด าเนินธุรกิจของโครงการเป็นรายเดือน มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 3 ต่อปีโดย
ค่าธรรมเนียมน้ีจะถูกยกเลิกเม่ือมีการขายโครงการให้แก่ผูซ้ื้อ เวน้แต่ว่าผูซ้ื้อต้องการให้ทาง บริษัทเป็น
ผูด้  าเนินการต่อหลงัจากวนัซ้ือขายโครงการ (เก็บเป็นรายเดือน) 

4) ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ (Exit Fee) คือค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัลงทุน ส าหรับค่าใชจ่้ายต่างๆ ใน
การเจรจาและด าเนินการซ้ือขายโครงการ 

5) ค่ายกเลิกสัญญาการบริหารสินทรัพย ์(Termination Fee) คือค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเม่ือมีการยกเลิกสัญญา
บริหารสินทรัพย ์

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั  

ธุรกจิเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์  
จากขอ้มูลกระทรวงแรงงานและจากขอ้มูลของฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (มกราคม 

2563) ณ ไตรมาส 4/2562 มีชาวต่างชาติท่ีขอใบอนุญาตท างานในกรุงเทพฯ อยูป่ระมาณ 102,274 คน จากประมาณ 60,000 
คนในช่วงตน้ปี 2555 

อุปทานเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์สะสมในกรุงเทพฯ ณ ไตรมาส 3/2562 
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หมายเหต:ุ หน่วยคือยนิูตและ F แสดงยนิูตท่ีมกี าหนดสร้างเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 

ท่ีมา : ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย (ต.ค. 2562) 

จากขอ้มูลของฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (ม.ค. 2563) ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562 มีเซอร์วิส  
อพาร์ทเมนท์ให้บริการในกรุงเทพฯ ประมาณ 23,733 หน่วย และอีกมากกวา่ 5,834 หน่วย อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมี
ก าหนดสร้างเสร็จระหวา่งปี 2563 ถึง ปี 2565 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเลก็ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณสุขมุวทิตอนล่าง
และตอนบนใกลท้องหล่อและพร้อมพงษ ์ 

อุปทานสะสมของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่อตัราการเพ่ิมยงัต ่ากว่าการเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองของกลุ่มลูกคา้หลกั ถึงแม ้ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนทดู์จะมีโอกาสเติบโต แต่เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง
กบัคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนทร์ะดบั Luxury หรือ High-End ท่ีอยูต่ามพ้ืนท่ีตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า เน่ืองจากค่าเช่า
คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนท์ระดบั Luxury หรือ High-End ดังกล่าวยงัต ่ากว่าค่าเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในท าเล
เดียวกนัอยา่งนอ้ยประมาณ 10% ดงันั้น ถึงแมว้า่ผูเ้ช่าเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทส่์วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติท่ีตอ้งการพกัอาศยัใน
ระยะยาว โดยบริษทัท่ีชาวต่างชาติท างานให้ อาจเป็นผูจ้ดัหาเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์แต่ชาวต่างชาติส่วนหน่ึงเลือกท่ีจะพกั
ในท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากค่าเช่าต ่ากวา่เป็นปัจจยัส าคญั จึงเป็นผลให ้อตัราการเช่าเฉล่ียของเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท์
ในกรุงเทพฯ ค่อนขา้งคงท่ีในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แมว้่าจ านวนของชาวต่างชาติจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม เซอร์วิส 
อพาร์ทเมน้ท์ส่วนใหญ่จึงพยายามเพ่ิมสัดส่วนของผูเ้ช่ารายวนัท่ีเขา้มาพกัแบบโรงแรมหรือระยะสั้นมากข้ึน เน่ืองจาก
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าไดสู้งกวา่   

 
ท่ีมา : ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย (ม.ค. 2563) 

ส าหรับอตัราการเช่าเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) ของเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ในท าเลศูนยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 โดยรวมไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั พ้ืนท่ีสุขุมวิทตอนปลายมีอตัราการเช่าสูงท่ีสุด
ประมาณ 90% เน่ืองจากไดรั้บความนิยมจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะตามแนว ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) เน่ืองมาจากความ
สะดวกในการเดินทาง ใกล ้BTS และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  

อตัราค่าเช่าเฉล่ียในพ้ืนท่ีสุขมุวทิซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มบริษทัประกอบการอยู ่ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 อยูร่ะหวา่ง 715 – 1,300 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าเช่าเฉล่ียในบริเวณน้ียงัคงทรงตวั ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงจากโครงการคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมน้ทจ์ านวนมากในท าเลน้ี  
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ทั้งน้ีภาวะตลาดในปี 2563 ยงัมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้ค่าเช่าเฉล่ียและอตัราการเช่าเฉล่ีย
อ่อนตวัลง 

ธุรกจิโรงแรม 

จากขอ้มูลศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน ในปี 2562 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมา
เท่ียวในประเทศไทย สร้างรายได้รวมประมาณ 3 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัประมาณร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าอนัมาจาก
มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียม Visa on arrival และยกเวน้ Visa ของทวีปยโุรป
ในบางประเทศ อาทิ ยเูครน ลิทวัเนีย ลตัเวีย ทั้งน้ี คาดวา่ธุรกิจโรงแรมปี 2563 มีแนวโนม้ขยายตวัสูงกวา่ปี 2562 เล็กนอ้ย 
จากการฟ้ืนตวัของกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพจากประเทศจีนและชาวต่างชาติ ประกอบกบัการออกมาตรการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจากภาครัฐ เช่น โครงการ ไทยแลนด์ 365 วนั, 60 เส้นทางความสุข และการขยายเวลาการยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
Visa on arrival โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะขยายตวัร้อยละ 5 และ     
ร้อยละ 5.6 ส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย  

คู่แข่งของบริษทัคือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม ระดบักลางท่ีตั้งอยู่ใกลโ้ครงการของบริษทั ตามพ้ืนท่ีศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ตวัอย่างคู่แข่งของกลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์บน ถนน สุขุมวิท ไดแ้ก่ Aloft Bangkok, Holiday Inn 
Express และโรงแรม Midscale ระดับ 3 ดาว ท่ีตั้ งอยู่ใน ซ.สุขุมวิท 8, 11, 16, 23 เป็นตน้ ส าหรับคู่แข่งโรงแรมโอ๊ควูด้     
เรสซิเดนซ์ สุขมุวทิ 24 ไดแ้ก่ Hilton Sukhumvit, BKK Home 24 Boutique Hotel เป็นตน้ 

ทั้งน้ีภาวะตลาดในปี 2563 ยงัมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหค้่าหอ้งพกัเฉล่ียและอตัราการเขา้พกั
อ่อนตวัลงในทุกจงัหวดั อย่างไรก็ดีจากรายงานนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ประเมินวา่จะเห็นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองในปี 2564 และ 2565 แต่คาดวา่อตัราการขยายตวัมี
ความเส่ียงท่ีจะต ่ากว่าประมาณการจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเขา้ถึงวคัซีนท่ีอาจจะ
เป็นไปอย่างจ ากัด ส่งผลให้ภาคการท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตัวช้ากว่าท่ีประเมินไว ้โดยประมาณการจ านวน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ อยูท่ี่ 5.5 ลา้นคน ในปี 2564 และ 23 ลา้นคนในปี 2565 หลงัจากท่ีไทยสามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียวได้
โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการพิสูจน์การฉีดวคัซีน ทั้งน้ี กนง. คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 3.2 ในปี 2564 จาก
ภาคการส่งออกท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนตามการฟ้ืนตวัของประเทศคู่คา้ รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงคร่ึง
ปีแรกของปี 2564 ในส่วนของปี 2565 กนง. คาดวา่เศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัร้อยละ 4.8 จากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะ
ฟ้ืนตวัหลงัจากมีการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19 

ธุรกจิศูนย์การค้า 

จากรายงานของฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ล่าสุด ณ ม.ค. 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 มี
พ้ืนท่ีคา้ปลีกทั้งหมด 8,813,623 ตารางเมตรในพ้ืนท่ีคา้ปลีกของกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 มี
โครงการท่ีสร้างแลว้เสร็จใหบ้ริการ ไดแ้ก่โครงการเวลา สินทร วลิเลจ หลงัสวน และอีก 3 โครงการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
รอบนอก คือ โครงการ I’m China Town และ เดอะโซน ทาวน์อินทาวน์ 

ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย คาดการณ์วา่จะมีโครงการใหม่อีกประมาณ 373,662 ตารางเมตรซ่ึง
จะแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจคา้ปลีกนั้นมีแนวโนม้ท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในประเทศไทย ผูป้ระกอบการยงัคง
พฒันาโครงการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอกท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของโครงการเขตท่ีอยูอ่าศยั  
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ศูนยก์ารคา้ยงัคงมีสดัส่วนมากเป็นอนัดบั 1 ประมาณ 60% ของทั้งตลาดหรือประมาณ 5.2 ลา้นตารางเมตร คอมมูนิต้ีมอลล ์
มีสัดส่วนมากเป็นอันดับท่ี 2 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการหดตวัของคอมมูนิต้ีมอลล์อย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากค่าเช่าและอตัราการเช่าท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ประมาณ 51% ของพ้ืนท่ีคา้ปลีกทั้งหมดในกรุงเทพฯ อยูใ่นบริเวณ
นอกเขตใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั และยงัมีท่ีดินขนาดใหญ่เพียงพอส าหรับโครงการคา้ปลีกขนาดใหญ่ ในช่วง   
2-3 ปีท่ีผ่านมา โครงการคา้ปลีกใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีการออกแบบ และแนวคิดท่ีชดัเจนข้ึน เพ่ือสร้างจุดสนใจให้กบัโครงการ
และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้นอกจากน้ียงัมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออนไลน์ และการส่งเสริมการใชจ่้าย
ดว้ยบตัรเครดิตเพ่ือตอบสนองกบัความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

คู่แข่งของบริษทัคือ ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ บริเวณสุขุมวิท พระโขนงและใกลเ้คียง เช่น K-Village, A Square, 
Ekamai Gateway, Habito Mall, สวนเพลินมาร์เก็ต 

ธุรกจิอาคารส านักงานให้เช่า 

จากขอ้มูลของฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ล่าสุด ณ ม.ค. 2563 ความตอ้งการพ้ืนท่ี
อาคารส านกังานเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2561 มีอาคารส านกังานหลายแห่งทยอยสร้างเสร็จในหลายปีท่ีผ่านมาและมีหลาย
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง แสดงให้เห็นถึงความนิยมของตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพฯ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
พ้ืนท่ีอาคารส านกังานรวม ณ ส้ินไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 อยูท่ี่ 8.8 ลา้น อตัรา ตร.ม. นอกจากน้ีอีกประมาณ 1.3 ลา้น ตร.ม. 
อยู่ในระหว่างก่อสร้างและมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2563-2565 อาคารส านักงานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีก าหนดแลว้
เสร็จในอนาคต ไดแ้ก่ 

 “วนั แบงค็อก” เป็นโครงการมิกซ์-ยสู โดย บริษทั ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย) จ ากดัและเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์
พอ็ยท ์ถ.พระราม 4 

 “เดอะ ปาร์ค” เป็นโครงการมิกซ์-ยูส โดย บริษทั ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้ งอยู่บริเวณหัวมุม             
ถ.พระราม 4 ตดักบั ถ.รัชดาภิเษก ติดกบัศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตรงขา้มอาคารส านกังาน FYI Center 

 “รสา ทู” เป็นโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่า โดย บริษทั รสา ทาวเวอร์ จ ากดั ตั้งอยูบ่ริเวณถนนเพชรบุรี ใกล้
กบัรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT สถานีเพชรบุรี และอาคาร Singha Complex 

 “สยาม สแคป” เป็นโครงการมิกซ์-ยูส โดย ส านักงานจดัการทรัพยสิ์นจุฬาลงกรณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนพญาไท 
ใกลก้บัรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม และสนามกีฬาแห่งชาติ  

 “โครนอส ทาวเวอร์ สาทร” เป็นโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่า โดย บริษทั ไพบูลยเ์อน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั ตั้งอยู่
บริเวณถนนสาทร ใกลก้บัรถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี  

 “เดอะ ยนิูคอร์น” เป็นโครงการมิกซ์-ยสู โดย บริษทั ยซิูต้ี จ ากดั ตั้งอยูบ่ริเวณถนนพญาไท เช่ือมต่อโดยตรงถึง
รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท  

ค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานเกรดเอในพ้ืนท่ีศูนยก์ลางธุรกิจอยูท่ี่ประมาณ 1,112 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 759 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนส าหรับอาคารเกรดบี และมีอตัราการเช่าโดยรวมในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 อยู่ท่ี 95.9% ค่าเช่า
ของตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพฯ ยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ และคาดวา่จะยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ี
เช่านอ้ยลงขณะท่ีความตอ้งการยงัคงเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามความตอ้งการพ้ืนท่ีผนัผวนตามเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์
การเมืองของไทย 
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คู่แข่งของบริษทัคือ อาคารส านกังานเกรด A และเกรด B ท่ีตั้งอยูน่อกศูนยก์ลางธุรกิจแต่อยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าและส่ิงอ านวความ
สะดวก โดยอาคารส านักงานคู่แข่งท่ีเพ่ิงแลว้เสร็จและเปิดให้บริการในบริเวณใกลเ้คียงคือ “ทีวนั” บริเวณแยกถนนสุขุมวิทและ        
ซอยสุขมุวทิ 40 

ธุรกจิบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์จะตอ้งมีการบริหารจดัการตั้งแต่แรกเร่ิมวางแผนไปจนโครงการก่อสร้างเสร็จ   
รวมไปถึงการบริหารจดัการภายหลงัการเปิดใหบ้ริการไปแลว้ ซ่ึงงานในแต่ละช่วงของโครงการจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่
จะเป็นในดา้นกฎหมาย การก่อสร้าง การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบคุณภาพ การบ ารุงรักษา การบริหารจดัการดา้นการเงิน เป็นตน้     
ท าให้การบริหารจดัการโครงการตอ้งใชที้มงานท่ีมีความพร้อม มีความรู้และมีประสบการณ์ ใน  4-5 ปีท่ีผ่านมา จ านวนโครงการ
อสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอตัราท่ีสูง ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยจึ์ง
เติบโตไปพร้อมกนั ปัจจุบนั มีบริษทัผูใ้หบ้ริการรับบริหารโครงการทั้งบริษทัไทยและบริษทัท่ีเป็นแบรนดต์่างประเทศ ซ่ึงใหบ้ริการ
ครอบคลุมการดูแลก่อนการก่อสร้าง การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ การรับ-ส่งมอบอาคารการตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง              
การบริหารการจดัซ้ือจดัจา้งและควบคุมผูรั้บเหมาช่วงดา้นต่างๆ การวางแผนงานดา้นการบ ารุงรักษา การดูแลจดัท าเอกสารดา้นการ
บริหารจดัการ การบริหารจดัการตน้ทุนดา้นการปฏิบติัการ การปรับปรุงอาคาร การบริหารจดัการดา้นการเงิน และการบริหารจดัการ
ผูเ้ช่า 

ธุรกจิ BOS 

ในประเทศไทย ยงัไม่มีบริษัทใดท่ีวางเป้าหมายทางธุรกิจ BOS เหมือนบริษัทโดยส่วนใหญ่บริษัทท่ีขายโครงการ
อสงัหาริมทรัพยอ์อกไป จะเป็นการขายเพื่อระดมทุนจากกองทรัสตพ์ื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust: 
REIT) ของกลุ่มบริษทัในเครือโรงแรมและศูนยก์ารคา้ เช่น กลุ่มดุสิต กลุ่มเอราวณั กลุ่มเซ็นทรัล เป็นตน้ 

บริษทัยงัไม่พบบริษทัคู่แข่งทางตรงในธุรกิจ BOS ในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจเหมือนบริษทัส าหรับคู่แข่งท่ีมีลกัษณะการท า
ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงไดแ้ก่ Private Equity Fund ของ SC Capital Partners Group โดยซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์สร้างเสร็จแลว้แลว้
มาปรับปรุงพฒันาต่อ ซ่ึงจะแตกต่างจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีนิยมลงทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่
ก่อสร้าง เน่ืองจากจะใชเ้งินทุนท่ีนอ้ยกวา่และสามารถควบคุมพ้ืนท่ีใชส้อยใหส้ามารถสร้างรายไดสู้งสุดได ้

ส าหรับคู่แข่งทางออ้ม ไดแ้ก่ กลุ่มเอราวณั กลุ่มเซ็นทรัล หรือกลุ่มดุสิต ท่ีจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการและระดมทุนจาก REIT 

2.4 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยทีส่ าคญั  

ลกัษณะของทรัพย์สินถาวรทีบ่ริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคา
สะสมตามท่ีปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะของทรัพยสิ์นถาวรท่ีบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจบริษทัมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมตามท่ีปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทัโดยมีรายละเอียด
ต่อไป 
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1.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

รายการ มูลค่าสุทธิทาง

บัญชี 

 (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

งบการเงนิรวม   

ติดภาระค ้าประกนัเงินกูย้มื

ธนาคาร มูลค่าตามบญัชี 
2,968 ลา้นบาท 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,595.9 เป็นเจา้ของ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 898.1 เป็นเจา้ของ 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 511.8 เป็นเจา้ของ 

อุปกรณ์ 10.0 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
ด าเนินงาน 

110.1 เป็นเจา้ของ 

ยานพาหนะ - เป็นเจา้ของ - 

รวมทั้งหมด 3,125.9   

1.1  ทีด่นิ 

รายละเอยีด

สินทรัพย์ 

ช่ือ

บริษัท 
สถานทีต่ั้ง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ช่ือโครงการ 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BSA ต าบลคลองตนั 

อ าเภอคลองเตย 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Oakwood 24 437.2 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BPTS3 ต าบลป่าตอง อ าเภอ
กระทู ้จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

OWJH 
Phuket 

92.2 ติดจ านอง
กบัสถาบนั
การเงิน 
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รายละเอยีด

สินทรัพย์ 

ช่ือ

บริษัท 
สถานทีต่ั้ง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ช่ือโครงการ 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินท่ีตั้ง

โครงการ 

BPK2 ต าบลป่าตอง อ าเภอ
กระทู ้จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Villa 1 19.7 - 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BPK3 ต าบลป่าตอง อ าเภอ
กระทู ้จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Villa 2 18.6 - 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BMT2 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

OWJH 
Pattaya 

40.7 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BCMN1 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Novotel 

Chiang Mai 
Nimman JH  

135.4 ติดจ านอง

กบัสถาบนั 
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BCMN2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ 

กรรมสิทธ์ิ 

Nimman 2  82.9 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BCMN3 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Nimman 3  160.0 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BBS16-
2 

แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

Sukhumvit 
16-2 

93.0 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง
โครงการ 

BKML1 แขวงกมลา เขต
กระทู ้ภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

กมลา 1 63.5 ติดจ านอง

กบัสถาบนั
การเงิน 
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รายละเอยีด

สินทรัพย์ 

ช่ือ

บริษัท 
สถานทีต่ั้ง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ช่ือโครงการ 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินท่ีตั้ง 

โครงการ 

BKML2 แขวงกมลา เขต
กระทู ้ภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

กมลา 2 78.9 ติดจ านอง
กบัสถาบนั 

การเงิน 

ท่ีดินท่ีตั้ง 

โครงการ 

BBS36 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 

กรรมสิทธ์ิ 

Sukhumvit  

36 

373.8 ติดจ านอง
กบัสถาบนั 

การเงิน 

รวมมูลค่าทีด่นิ 1,595.9  

1.2  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

รายละเอยีดสินทรัพย์ 
ช่ือ

บริษัท 
สถานทีต่ั้ง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี  

(ล้านบาท) 

อาคารโรงแรมโอค๊วูด้เรสซิ
เดนซ ์สุขมุวทิ24  

BSA แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

183.4 

อาคารโรงแรมโอค๊วูด้ โฮเทล 
เจอร์น่ียฮ์บั ภูเก็ต 

BPTS3 ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้
จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

291.3 

อาคารวลิล่า 1 BPK2 ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้
จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

13.4 

อาคารวลิล่า 2 BPK3 ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้
จงัหวดัภูเก็ต 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

12.8 

อาคารโรงแรมโอค๊วูด้ โฮเทล 
เจอร์น่ียฮ์บั พทัยา 

BMT2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบุรี 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

87.9 

อาคารโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์น่ียฮ์บั 

BCMN1 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

309.3 

รวมมูลค่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 898.1 
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1.3  สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

รายละเอยีดสินทรัพย์ ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

อาคารโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์น่ียฮ์บั 

BCMN1 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

0.1 

อาคารโรงแรมนิมมาน ทู BCMN2 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

55.3 

อาคารโรงแรมนิมมาน ทรี BCMN3 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

8.5 

ค่าออกแบบโครงการ 
สุขมุวทิ 16-2 

BBS16-2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

102.6 

ค่าออกแบบโครงการ 
สุขมุวทิ 36 

BBS36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

259.6 

โครงการกมลา 1 BKML1 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภูเก็ต เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

58.0 

โครงการกมลา 2 BKML2 แขวงกมลา เขตกระทู ้ภูเก็ต เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

23.7 

โครงการสุขมุวทิ 5 BBS5 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

4.0 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 511.8 
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1.4  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

BPKN3 ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินมีก าหนด 30 ปี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงการ ช่ือบริษัท สถานทีต่ั้ง 
โฉนด 

เลขที ่

พื้นที ่

(ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 

มูลค่าตาม

บัญชี  

(ล้านบาท) 

Summer 

Point 

BPKN3 แขวงพระโขนงฝ่ัง

เหนือ เขตพรโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

4075 595 ผูเ้ช่า

ระยะยาว 
30 ปี 

เพื่อพฒันา

โครงการใน
อนาคต 

395.2 

รวมมูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า   395.2 

 

3. ข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกล่าสุด  
3.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเพ่ิมพนู ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

3. นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

4. นางจุฬาภรณ์ น าชยัสิริ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

5. นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร / รักษาการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการลงทุน 

6. นายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล กรรมการ / ท่ีปรึกษาของบริษทั 

7. นายอทัพาเลนดู กุ๊ปตา้ กรรมการ / ท่ีปรึกษาของบริษทั 

8. นายเอกณฐั อ้ึงภากรณ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวลิล ์ กรรมการ / ท่ีปรึกษาของบริษทั 
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3.2 ผู้บริหาร 

  ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผูบ้ริหาร มีจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล / รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการลงทุน 

2. นายเอกณฐั อ้ึงภากรณ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

3. นางนชัชา วนิิชบุตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 

4. นายมานิช จา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจโรงแรม และอสงัหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์

5. นางสาววลิาวลัย ์สีอ่อน ผูค้วบคุมสายงานบญัชีและการเงิน 

 

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2565 

ล าดบัที ่ ช่ือ – นามสกลุ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 129,200,000 25.35 

2 Element Capital Mauritius Ltd. 81,600,000 16.01 

3 นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล 45,820,150 8.99 

4 นางรัศมี ทกัราล 37,399,850 7.34 

5 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. 34,000,000 6.67 

6 ELEVHOLD PTE. LTD. 20,400,000 4.00 

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 507,9 ,701 1.87 

8 นางสาวภทัธิดา จุลศกัด์ิศรีสกลุ 4,450,000 0.87 

9 นายเอ่ียม งามด ารงค ์ 3,700,000 0.73 

10 นางสาวสิริพรโสภณพนิช 3,376,200 0.66 

รวม 369,453,901 72.49 
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4. ประวตักิารเพิม่ทุนและประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

4.1 ประวตักิารเพิม่ทุน  

ปี 2562 – 2563  ไม่มีการเพ่ิมทุน 

ปี 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั อีกจ านวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 774,100,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ (1) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ    

BC-W1 จ านวนไม่เกิน 101,400,000 หุน้ (2) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุน้ และ      

(3) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ให้แก่            

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจ านวนไม่เกิน 50,700,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซ่ึงการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (3) ขา้งตน้ เม่ือรวมกนัแลว้ จะไม่เกิน 100,000,000 หุน้ 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้     

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2565 จากทุนช าระแลว้เดิม 507,000,000 บาท เป็น 509,660,000 บาท โดยเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ซ่ึงมีก าหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และมีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 2,660,000 หุน้ 

4.2 ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2562 2563 2564 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.11 งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

รวมเป็นเงินจ านวน (บาท) 55,770,000.00 งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 โปรดสแกนเพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลของบริษทัในเครือ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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ส่วนที ่3: ข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลงั 3 ปี ในงบการเงนิรวม         

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ ส้ินเดือน กนัยายน 2564 

รายการ 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    229.7       6.6     492.4      12.8      119       3.0      89.5       2.2  

ลูกหน้ีการคา้     20.1       0.6      10.5       0.3       9.9       0.3       6.0       0.1  

ลูกหน้ีอ่ืน     77.9       2.2      61.1       1.6      119.2       3.0      67.1       1.7  

สินคา้คงเหลือ      1.1       0.1       1.2       0.0       1.1       0.0       1.0       0.0  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน     15.2       0.4      13.0       0.3      16.1       0.4      19.5       0.5  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน    344.0     9.9     578.2     15.0     265.3     6.7     183.1     4.5  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน            

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั      3.1       0.1      53.5       1.4      34.5       0.9      34.6       0.9  

เงินลงทุนในการร่วมคา้   143.4     4.1    177.3     4.6    149.7     3.8    128.5     3.2  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    -     -     -     -     -     -     6.8     0.2  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   53.7     1.5    53.7     1.4    53.7     1.4    53.7     1.3  

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   14.3     0.4    17.0     0.5    19.3     0.5    18.9     0.5  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    -     -     -     -    333.5     8.5    395.2     9.7  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,460.4    70.6 2,811.8    73.1    2,971.1    75.5    3,125.8    77.0  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    -     -     -     -    28.1     0.7    25.4     0.6  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    3.4     0.1     6.3     0.2     5.5     0.1     5.0     0.1  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้   411.7    11.8    106.4     2.8     -     -     -     -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   21.1     0.6    19.9     0.5    23.4     0.5   33.6     0.8  

เงินมดัจ าท่ีดิน   -    -    7.5    0.2   42.0    1.1   39.5    1.0  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  32.4    0.9   13.4    0.3    9.9    0.3    9.5    0.2  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,143.5   90.1  3,266.8   85.0   3,670.7   93.3   3,876.5   95.5  

รวมสินทรัพย์ 3,487.5    100.0  3,845.0    100.0   3,936.1    100.0   4,059.6    100.0  

หนีสิ้น                 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  174.7    5.0   55.0    1.4   58.7    1.5   42.4    1.0  

เจา้หน้ีการคา้   5.1    0.1    5.0    0.1    5.5    0.1    2.5    0.1  

เงินกูย้ืมจากธนาคาร* 1,715.3   49.2  1,795.1   46.7   1,981.5   50.3   2,163.0   53.3  
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รายการ 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม 

เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  556.0   15.9   395.8   10.3   417.7   10.6   523.0   12.9  

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่สถาบนัการเงิน - - - - 33.2 0.9 13.2 0.3 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการอ่ืน  100.0    2.9   99.2    2.6   117.4    3.0   130.2    3.2  

หุน้กู ้  108.3    3.1    -    -    -    -    -    -  

ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย 0.6 0.0   -    -    -    -    -    -  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า                  

(2561 และ 2562: หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน)   2.3    0.1    12.9    0.3  125.3    3.2  191   4.7  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  103.0    3.0   114.1    3.0   115.3    2.9   117.5    2.9  

ภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้   6.5    0.2    9.5    0.2   24.1    0.6   32.6    0.8  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 121.4 3.5 223.3 5.8 123.0 3.1 170 4.1 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 

16.8 0.5 28.6 0.8 26.5 0.7 29 0.8 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  44    1.2    8.6    0.2   26.0    0.7   33   0.8  

รวมหนีสิ้น  2,954.0   84.7   2,747.1   71.4   3,054.2   77.6   3,447.4   84.9  

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนเรือนหุ้น                 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้  340.0    9.7   507.0   13.2   507.0   12.9   507.0   12.5  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  199.0    5.7   294.6    7.7   294.6    7.5   294.6    7.3  

ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย   -    -   232.3    6.0   226.2    5.7   226.2    5.6  

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  (86.3)  (2.5)  (86.1)  (2.2)  (86.1)  (2.2)  (86.1)  (2.1) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว                 

ทุนส ารองตามกฎหมาย   5.6    0.2    6.3    0.2    6.3    0.2    6.3    0.2  

ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - - - - 5.4 0.1 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)  (384.1)  (11.0)  (465.0)  (12.1)  (632.4)  (16.1)  (780.6)  (19.3) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  443   12.7   474.4   12.3   477.9  12.2   477.9  11.7  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  517.2   14.8   963.5   25.1   793.5   20.2   650.7   16.0  

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม  16.3    0.5   134.4    3.5   88.4    2.2   (38.5)  (0.9) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  533.5   15.3   1,097.9   28.6   881.9   22.4   612.2   15.1  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,487.5   100.0   3,845.0   100.0   3,936.1   100.0   4,059.6   100.0  

หมายเหตุ รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทั้งท่ีถึงและไม่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และงวด 9 เดือน 2564 

รายการ 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 231.5 42.4 236.2 29.9 119.2 84.7 62.6 68.6 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 16.9 3.1 18.9 2.5 21.4 15.3 18.7 20.5 

รายไดจ้ากการส้ินสุดสญัญาและยกเลิกสญัญาบริหาร 7.2 1.3 11.2 1.4 - - - - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 291.0 53.2 522.8 66.2 - - 9.9 10.9 

รวมรายได้ 546.6 100.0 789.1 100.0 140.6 100.0 91.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมและศูนยก์ารคา้เพื่อให้
เช่า 

92.2 16.9 105.0 13.3 65.6 46.7 33.3 36.6 

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 5.9 1.1 8.9 1.1 8.0 5.7 5.3 5.8 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 56.0 10.2 55.7 7.1 55.7 39.6 48.5 53.1 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 20.3  3.7 18.3 2.3 10.9 7.7 4.5 4.9 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 206.3  37.7 284.5 36.1 188.4 134 170.7 187.2 

ตน้ทุนทางการเงิน 97.3 17.8 128.0 16.2 103.2 73.4 91.5 100.3 

รวมค่าใช้จ่าย 478.0 87.4 600.4 76.1 431.8 307.1 353.8 387.9 

รายได ้และค่าใชจ่้ายอ่ืน 6.2 1.1 2.1 0.3 4.7 3.3 14 15.4 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 - - - - (0.4) (0.3) (3.3) (3.6) 

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4.7 0.9 6.6 0.8 (41.7) (29.6) (31.9) (35) 

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - (1.2) (1.3) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 79.5 14.6 197.4 25.0 (328.6) (233.7) (285.0) (312.4) 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (18.1) (3.4) (47.8) (6) 3.2 2.3 8.0 8.7 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 61.4 11.2 149.6 19.0 (325.4) (231.4) (277.0) (303.7) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

        

ก าไรจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัยอ่ย 26.5 4.9 41.4 5.2 - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ         

 ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ (0.4) (0.1) (5.7) (0.7) 5.2 3.7 - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้         

 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 16.9 3.1 24.4 3.1 (0.6) (0.4) - - 
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รายการ 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท 

ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั 
  ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 
(5.2) 

  
(1.0) 

 
(7.1) 

 
 (0.9) 

 
(1.0) 

 
 (0.7) 

 
 - 

 
 -  

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
 ก าไรหรือขาดทุนภายหลงั 

 
37.8 

  
6.9  

 
53 

 
 6.7  

 
3.6 

 
 2.6  

 
-  

 
 -  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 99.2  18.1  202.6  25.7  (321.8) (228.8) (277.0) (303.7) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)                 

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (66.7) (12.2) (71.6)  (9.0) (167.4)  (119) (148.2) (162.5)  

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 128.1  23.4  221.2  28.0  (158.0) (112.4) (128.8) (141.2)  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 61.4  11.2  149.6  19.0  (325.4) (231.4) (277.0) (303.7) 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี
เงนิได้ 

                

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 26.6  4.9 31.4  4.0  3.4  2.4  -   -  

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11.2  2.0  21.6  2.7  0.2  0.2  -   -  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 37.8  6.9  53  6.7  3.6  2.6  -   -  

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (40.1)  (7.3) (40.2)  (5.1) (164.0) (116.6) (148.2) (162.5)  

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 139.3  25.4  242.8  30.8  (157.8) (112.2) (128.8) (141.2)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 99.2  18.1  202.6  25.7  (321.8) (228.8) (277.0) (303.7) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (0.20)   (0.20)   (0.33)   (0.29)    
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บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และงวด 9 เดือน 2564 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน             

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                     61.4               149.6              (325.4)             (277.0) 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)         

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                    18.1                 47.8                  (3.2)  (8.0) 

ตน้ทุนทางการเงิน                  100.7               131.7               106.0  93.3  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                    22.3                 35.0                 55.8  48.5  

ค่าเช่าตดัจ าหน่าย                    33.7                 20.7              -     -  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน                 -                      2.4                   0.4  3.3  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน                      6.0                   8.9                   3.3  3.1  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   - - - 8.0 

ก าไรจากอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน   - - - (7.3) 

กลบัรายการขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินในบริษทัยอ่ย                     (2.3)             -                 -     -  

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วม       

   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี)   - - - 1.2 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของการร่วมคา้             

   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี)                     (4.7)                 (6.5)                41.7   31.9 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                  0.3                  (0.4)                     -     - 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้                 -                      0.8              -      - 

ดอกเบ้ียรับ                     (3.4)                 (3.7)                 (2.8)  (1.8) 

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย   - - - 2.3 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงินมดัจ าท่ีดิน   - - - 5.5 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 (291.0)             (522.8)             -     (9.9)  

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์   - - - 5.4 

                (58.9)         (136.5)         (124.2)  (101.5) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน         

ลูกหน้ีการคา้                      3.2                  (8.0)                  0.2  0.5  

ลูกหน้ีอ่ืน                   (25.2)               (23.1)               (27.0) 15.0  

สินคา้คงเหลือ                         -                    (0.2)                  0.1  0.1  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                     (3.6)                  6.9                  (1.1) (1.3)  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั                         -                    (0.4)             -     -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                   (29.1)                17.2                   3.4  0.4  

เจา้หน้ีการคา้                      1.0                   3.7                   0.5  (2.9)  

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง                 -                 -                 -     -  

เจา้หน้ีอ่ืน                     (8.6)                36.0                  (9.9) 0.8  
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                      5.0                   1.0                  (0.8) 1.8  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                      5.2                   4.7                 17.4  7.2  

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน                     (7.2)                 (2.3)                 (0.3) (0.6)  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน              (118.2)             (101.0)             (141.7) (80.5)  

ภาษีเงินไดจ่้ายออก                   (14.1)               (47.7)               (24.6) (2.2)  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน          (132.3)         (148.7)         (166.3) (82.7)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน             

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย              918.8               928.9              -     9.0  

เงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายในการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย               (20.5)               (20.5)             -     -  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย                 -                 -                 -     -  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์                         -                     0.4                      -    -  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                 -                 -                 (155.6) (5.2)  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                 (730.6)             (451.0)             (186.6) (204.8)  

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าท่ีดิน                 -                     (7.5)               (34.5) (3.0)  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                     (0.4)                 (3.6)                 (0.6) (0.1)  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เพิม่ข้ึน                 (205.5)             (117.1)             -     -  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง         

   จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 -                   (50.0)                19.0  -  

รับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             -                 -                 -     -  

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน                 -                 -                 -     -  

เงินปันผลรับ                 -                 -                 -     -  

รับดอกเบ้ีย                      0.7                   1.0                   0.4  0.1  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน           (37.5)          280.6          (357.9) (204.1)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ             

เงินสด (จ่าย)  รับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม             

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                    67.0                (60.5)              104.6  6.6  

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า             

(2561 และ 2562: เงินสดจ่าย เพื่อช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน)                 (1.0)                 (3.2)               (14.9) (11.4)  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน                  659.8               482.4               177.3  190.4  

เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน                 (509.2)             (348.0)               (99.3) (13.7)  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                      2.3              -     -  

เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 -                 -     -  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน                    95.6               111.2                 27.7  97.3  

เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน                 (135.3)             (163.0)             -       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุน้สามญั                 -                  457.6              -       

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู ้                      3.2              -                 -     -  

เงินสดจ่ายเพื่อช าระหุน้กู ้                 -                 (110.0)             -     -  

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั                   (51.0)             -                   (55.8) -  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

            

หนา้ 44 จาก 46 
 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (165.3)             (243.8)               (15.8) -  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
โดยอ านาจควบคุม 

            

  ไม่เปล่ียนแปลง                  245.0               125.5                 71.9  28.6 

จ่ายดอกเบ้ีย                   (97.9)             (119.7)               (45.0) (40.5)  

เงินรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย                 -                 -                 -     -  

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 -                 -                 -     -  

เงินสดจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ             -                 -                 -     -  

การเปล่ียนแปลงในผูถื้อหุน้ในบริษทัเสมือนบริษทัยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ             -                 -                 -     -  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ          110.9           130.8           150.8  257.3  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี                  283.0               229.7               492.4  119  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถูกจดัประเภทเป็น         

  สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตน้ปี                      5.5              -                 -      - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปีของบริษทัยอ่ย
ท่ีเลิกกิจการ 

  - - - (0.2) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี          224.1           492.4           119.1  89.5 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัทีส่ะท้อนถึงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกจิ 
บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ 9 เดือน 2564 

รายการ หน่วย 2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)  

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.6 1.2 0.7 0.4 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.5 1.0 0.3 0.2 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า             (0.2)                  (0.3)         (0.4) (0.2) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้1 เท่า             10.2                    17.4          13.6  8.1 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย1 วนั 35.2 20.7 26.5 44.4 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 141.6 148.1 110.0 80.2 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 2.5 2.4 3.3 4.5 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 35.9 33.8 24.8 21.8 

ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 10.0 10.7 14.5 16.5 

Cash cycle วนั 27.7 12.4 15.3 32.4 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio)  

อตัราก าไรขั้นตน้2 % 71.8% 78.5% 8.0% 4.5% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน2 % 30.4% 40.1% -133.7% -187.6% 

อตัราก าไรอ่ืน3 % 1.7% 0.7% 5.1% 14.8% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % -79.7% -47.0% 88.5% 48.3% 

EBITDA Margin % 41.6% 47.6% -84.5% -102.9% 

อตัราก าไรสุทธิ4 % 11.2% 19.0% -231.4% -303.7% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 12.3% 18.3% -32.9% -37.1% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ fully diluted % 12.3% 18.3% -32.9% -37.1% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 1.9% 4.1% -8.4% -6.9% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 5.7% 7.8% -9.3% -7.4% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.2 0.2 0.0 0.0 
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รายการ หน่วย 2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 5.5 2.5 3.5 5.6 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 1.7 2.4 (1.7) (1.7) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั5 เท่า (0.1) (0.2) (0.3) (0.4) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล6 % 83.0% 37.0% 0.0% 0.0% 

 
หมายเหตุ: 

(1) ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ไม่น าก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมารวมในการค านวณ 
(2) อตัราก าไรขั้นตน้ และอตัราก าไรจากการด าเนินงานน าก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมารวมในการค านวณ 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของกิจการ 
(3) อตัราก าไรอ่ืน ค านวณจาก (ดอกเบ้ียรับ + ก าไรจากการไดรั้บยกเวน้ดอกเบ้ียจ่าย + รายไดอ่ื้น – ขาดทุนจากการตีราคา

ท่ีดิน) / รายไดร้วม 
(4) อตัราก าไรสุทธิของบริษทั น าก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมารวมในการค านวณ เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของ

กิจการ 
(5) อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าการเงิน + เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื + เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์+ ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน +        
เงินปันผลจ่าย + การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 

(6) อตัราการจ่ายเงินปันผล น าตวัเลขส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเขา้มาค านวณ 
 

 

      


