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1บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



ธุุรกิิจของบููทิิค คอร์ปอเรช่ัน

OAKWOOD HOTEL

JOURNEYHUB PATTAYA

CITADINES SUKHUMVIT 8

CITADINES SUKHUMVIT 16

CITADINES SUKHUMVIT 11

CITADINES SUKHUMVIT 23

NOVOTEL CHIANG MAI

NIMMAN JOURNEYHUB

OAKWOOD RESIDENCES

SUKHUMVIT 24

OAKWOOD HOTEL

JOURNEYHUB PHUKET

โรงแรมและ

กิารบูริกิาร

2 รายงานประจำาปี 2563



SUMMER POINT

SUMMER HUB

OFFICES

(ขายแล้้ว)

SUMMER HILL (ขายแล้้ว)

KAMALA 1

OAKWOOD SUKHUMVIT 36

JONO BANGKOK ASOK

(ยังไม่่เปิิดให้้บริิการิ)

KAMALA 2

ศูนย์กิารค้า

อยู่ระหว่างกิ่อสร้าง

3บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



นายเพิ่มพูน ไกิรฤกิษ์

ประธานกรรมการบริษัท

4 รายงานประจำาปี 2563



สารจากิประธุานกิรรมกิารบูริษัทิ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

 
ในปีี 2563 เป็ีนปีีท่ี่�บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 

(“บริิษััที่ฯ”) และอ่กัหล�ยบริิษััที่ทัี่�วโลกัได้เผชิั่ญหน้�กัับ 

คว�มท้ี่�ที่�ยท่ี่�เกิัดข้ึ้�นจำ�กักั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้องโควิด-19 ซ้ึ่�ง 

ส่่งผลกัริะที่บต่่อวิถ่ีช่ั่วิต่และกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ ทัี่�งน่� 

บริิษััที่ฯ ได้บริิห�ริจำัดกั�ริคว�มที่้�ที่�ยเหล่�น่�ด้วยกั�ริปีริับตั่ว

เข้ึ้�สู่่ “วิถ่ีช่ั่วิต่รูิปีแบบใหม่ (New Normal)” ด้วยคว�มแม่นยำ� 

ริวดเร็ิว และทัี่นต่่อเหตุ่กั�ริณ์์

บริิษััที่ฯ เป็ีนบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยนผู้พัฒน�อสั่งห�ริิมที่ริัพย์ท่ี่�แริกั

และหน้�งเด่ยวท่ี่�ดำ�เนินธุุริกัิจำในรูิปีแบบ ส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย 

(Build-Operate-Sell) โดยบริิษััที่ฯ ได้ปีริะส่บคว�มส่ำ�เร็ิจำใน

กั�ริเข้ึ้�จำดที่ะเบ่ยนในต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันท่ี่� 14 

พฤศจิำกั�ยน 2562 นอกัจำ�กัน่� ในปีี 2564 บริิษััที่ฯ ได้ม่กัลยุที่ธ์ุ

กัริะจำ�ยคว�มเส่่�ยงขึ้ย�ยแนวธุุริกิัจำรูิปีแบบใหม่ท่ี่�จำะนำ�บริิษััที่ฯ 

ไปีสู่่กั�ริเติ่บโต่อย่�งมั�นคงและยั�งยืน เช่ั่น กั�ริวิจัำย กั�ริพัฒน�

และปีลูกัแปีริรูิปี และพัฒน�ผลิต่ภััณ์ฑ์์จำ�กักััญชั่งและกััญชั่�แผนไที่ย

เพื�อสุ่ขึ้ภั�พ

บริิษััที่ฯ ม่ผลกั�ริดำ�เนินง�นท่ี่�มั�นคง และยังม่กั�ริต่อบส่นองต่่อ 

โริคริะบ�ดอย่�งริวดเร็ิว ด้วยกั�ริขึ้ย�ยธุุริกิัจำไปีสู่่รูิปีแบบใหม่ 

และยกัริะดับธุุริกิัจำอส่ังห�ริิมที่ริัพย์และกั�ริโริงแริมและกั�ริ

บริิกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ ได้เส่ริิมส่ร้ิ�งคว�มมั�นคง

ในกั�ริเป็ีนผู้นำ�ที่�งต่ล�ด ด้วยกั�ริพัฒน�อสั่งห�ริิมที่รัิพย์รูิปีแบบ 

“มิกัซ์ึ่ยูส่ (Mixed-used)” อย่�งโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพ้อยท์ี่ และ

ว�งแผนกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริอื�นๆ เพื�อดำ�เนินกั�ริต่่อไปีในปีี  

2564-2565

บริิษััที่ฯ ได้ยด้ถืีอและเชืั่�อมั�นต่่อหลกััจำริิยธุริริมและธุริริม�ภับิ�ล 

และค่�นิยมท่ี่�ด่เป็ีนแนวที่�งในกั�ริส่ร้ิ�งคว�มมั�นคงและเจำริิญ

เติ่บโต่อย่�งยั�งยืนในอน�คต่ โดยให้คำ�มั�นสั่ญญ�ว่� กั�ริดำ�เนิน

ง�นและพัฒน�ขึ้องบริิษััที่ฯ จำะส่ร้ิ�งผลปีริะโยชั่น์ท่ี่�ยั�งยืนต่่อ

สั่งคมและปีริะเที่ศชั่�ติ่ต่่อไปีในอน�คต่

ในน�มขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ผมขึ้อขึ้อบคุณ์ท่ี่�นผู้ถืีอหุ้น  

ลูกัค้� พันธุมิต่ริที่�งกั�ริค�้ ส่ถี�บนักั�ริเงนิ และหนว่ยง�นต่่�งๆ 

ท่ี่�ได้ให้กั�ริส่นับส่นุนในปีีท่ี่�ท้ี่�ที่�ยน่�เป็ีนอย่�งด่เส่มอม� อ่กัทัี่�ง

ขึ้อพริะขึ้อบคุณ์คณ์ะผู้บริิห�ริและพนักัง�นทุี่กัท่ี่�น ท่ี่�ให้ 

คว�มร่ิวมมือ ร่ิวมใจำ และคว�มทุ่ี่มเที่อย�่งเต็่มท่ี่� ที่ำ�ให้เริ�ส่�ม�ริถี

ดำ�เนินธุุริกิัจำส่อดคล้องกัับวิสั่ยทัี่ศน์ ทิี่ศที่�งนโยบ�ย และบริริลุ

เป้ี�หม�ยท่ี่�ว�งไว้ร่ิวมกััน

5บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



สารจากิประธุานเจ้าหน้าทิี่บูริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 
กัว่� 15 ปีีท่ี่� บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) (”บริิษััที่ฯ”) 
เป็ีนผู้นำ�ที่�งธุุริกิัจำด้�นพัฒน�อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ และส่ริ้�งส่ริริค์
นวัต่กัริริม และนำ�แนวคิดท่ี่�เป็ีนเอกัลกััษัณ์์ออกัสู่่ต่ล�ดอย�่งต่่อเนื�อง 
ซ้ึ่�งไม่เพ่ยงส่ร้ิ�งคว�มท้ี่�งแก่ัผู้คน แต่่ยังช่ั่วยยกัริะดับคุณ์ภั�พช่ั่วิต่
และคว�มเชืั่�อมโยงในชุั่มชั่นอ่กัด้วย เริ�ภั�คภูัมิใจำท่ี่�ได้ย้ดถืีอคุณ์ค่�
เหล่�น่�ในกั�รินำ�บริิษััที่ฯ ไปีสู่่อน�คต่อันยิ�งใหญ่ 

ในปีี 2563 เริ�ต้่องเผชิั่ญกัับช่ั่วงเวล�ท่ี่�ไม่เคยปีริะส่บม�ก่ัอน และ
เป็ีนหน้�งในปีีท่ี่�ท้ี่�ที่�ยท่ี่�สุ่ดในอ�ช่ั่พกั�ริง�นขึ้องผม และยังส่่ง 
ผลกัริะที่บเช่ั่นเด่ยวกัันต่่อทุี่กัคนทัี่�วโลกัอย่�งไม่ต้่องส่งสั่ย ส่ถี�นกั�ริณ์์
กั�ริริะบ�ดขึ้องโควิด-19 ทัี่�วทุี่กัมุมโลกั ส่่งผลให้กั�ริท่ี่องเท่ี่�ยวขึ้อง
ปีริะเที่ศไที่ยหยุดชั่ะงักัลงโดยสิ่�นเชิั่ง ส่ร้ิ�งผลกัริะที่บอย่�งหนักัต่่อ
อุต่ส่�หกัริริมกั�ริโริงแริมและกั�ริบริิกั�ริ ทัี่�งน่� ในเดือนเมษั�ยนปีี 
2563 บริิษััที่ฯ ได้หยดุกิัจำกั�ริทัี่�งหมด 7 โคริงกั�ริ จำ�กัจำำ�นวนทัี่�งหมด 
8 โคริงกั�ริ เป็ีนกั�ริชัั่�วคริ�ว ต่�มม�ต่ริกั�ริป้ีองกัันและยับยั�งกั�ริ
แพร่ิริะบ�ดขึ้องโควิด-19 ขึ้องรัิฐบ�ล ในช่ั่วงเวล�ดังกัล่�ว บริิษััที่ฯ 
เผชั่ญิหน้�กัับกั�ริต่ดัสิ่นใจำท่ี่�ย�กัลำ�บ�กัในกั�ริว�งแผนและว�งกัลยทุี่ธ์ุ
ขึ้องเริ� เพื�อคว�มอยูร่ิอดที่�งธุุริกิัจำ อย�่งไริก็ัต่�ม ในเดอืนพฤษัภั�คม 
ปีี 2563 รัิฐบ�ลได้ปีริะกั�ศม�ต่ริกั�ริผ่อนปีริน ที่ำ�ให้เริ�ส่�ม�ริถีเปิีด
ดำ�เนินกั�ริโคริงกั�ริในกัรุิงเที่พ เช่ั่ยงใหม่ และพัที่ย�ต่่อไปีได้ ในขึ้ณ์ะ
ท่ี่�บริิษััที่ฯ เริิ�มเห็นถ้ีงโอกั�ส่และสั่ญญ�ณ์ท่ี่�ด่ในกั�ริท่ี่องเท่ี่�ยวภั�ยใน
ปีริะเที่ศ ปีี 2563 นับเป็ีนปีีท่ี่�ท้ี่�ที่�ยอย่�งม�กัต่่ออุต่ส่�หกัริริมกั�ริ
โริงแริมและกั�ริบริิกั�ริ

จำ�กัคว�มริว่มแริงริว่มใจำกัันว�งแผนกั�ริขึ้ย�ยธุุริกิัจำรูิปีแบบใหมแ่ละ
แส่วงห�โอกั�ส่เพื�อปีรัิบตั่วต่�มส่ภั�วกั�ริณ์์ได้อย่�งริวดเร็ิวในกั�ริ
ดำ�เนินกั�ริขัึ้�นต่อนท่ี่�จำำ�เปี็นเพื�อรัิกัษั�ส่ภั�พคล่องขึ้องที่ริัพย์สิ่น 
ขึ้องบริิษััที่ฯ ผมรู้ิส้่กัซึ่�บซึ่้�งและขึ้อขึ้อบคุณ์พนักัง�นทีุ่กัท่ี่�นท่ี่�ให้
คว�มร่ิวมมือและทุ่ี่มเที่อย�่งเต็่มท่ี่� ที่ำ�ให้เริ�ส่�ม�ริถีริอดพ้นอุปีส่ริริค
และบริริลุเป้ี�หม�ยท่ี่�ว�งไว้ร่ิวมกัันได้

ด้วยกั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มค่�นิยมขึ้ององค์กัริ ซ้ึ่�งปีริะกัอบไปีด้วย กั�ริเพิ�มพูน
ผลปีริะโยชั่น์แก่ัผู้ถืีอหุ้นอย่�งสู่งสุ่ด กั�ริส่ริ้�งจิำต่วิญญ�ณ์ขึ้องกั�ริ
เป็ีนผู้ปีริะกัอบกั�ริ และกั�ริดำ�เนินง�นอย่�งคล่องแคล่วว่องไวอย่�ง
ส่มำ��เส่มอ บริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีท่ี่�จำะบริริลุเป้ี�หม�ยจุำดมุ่งหม�ยเดิมท่ี่�
กัำ�หนดไว้และตั่�งเป้ี�หม�ยใหม่ในปีี 2563 โดยท่ี่�บริิษััที่ฯ เริิ�มต้่นปีี 
2563 ด้วยกั�ริเข้ึ้�ที่ำ�สั่ญญ�ซืึ่�อท่ี่�ดนิแปีลงใหม่ใจำกัล�งกัรุิงเที่พมห�นคริ 
ซ้ึ่�งเป็ีนที่ำ�เลริะดับพร่ิเม่�ยม ณ์ ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 5 ซ้ึ่�งจำะเป็ีนท่ี่�ตั่�งขึ้อง
โคริงกั�ริกั�ริโริงแริมและกั�ริบริิกั�ริหม�ยเลขึ้สิ่บขึ้องบริิษััที่ฯ ใน
เดือนกัันย�ยน 2563 บริิษััที่ฯ เปิีดตั่วโคริงกั�ริมิกัซ์ึ่ยูส่ “ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่” 
อย่�งเป็ีนที่�งกั�ริ ซ้ึ่�งเป็ีนศูนย์กั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�แบบ 
ผส่มผส่�นริูปีแบบใหม่ในย่�นพริะโขึ้นง ตั่�งอยู่ต่ริงข้ึ้�มโคริงกั�ริท่ี่�

บริิษััที่ฯ พัฒน�และได้รัิบริ�งวัลอย่�งโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิฮิิลและซัึ่มเมอร์ิฮัิบ 
ทัี่�งน่� แม้ว่�ส่ถี�นกั�ริณ์์โควิด-19 จำะส่่งผลกัริะที่บต่่อกั�ริเปีดิตั่วในช่ั่วง
ไต่ริม�ส่ท่ี่�ส่่�ในปีี 2563 ขึ้องโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ อ่กัทัี่�งส่่งผลกัริะที่บ
ต่่อภั�คธุุริกิัจำศูนย์กั�ริค้�และปีริิม�ณ์คว�มต่้องกั�ริเช่ั่�พื�นท่ี่�ขึ้อง 
ผู้เช่ั่�ต่่�ง ๆ  ทัี่�งน่� โคริงกั�ริฯ ได้ปีรัิบตั่วเพื�อกั�ริบริิกั�ริในรูิปีแบบ “วิถ่ี
ช่ั่วิต่รูิปีแบบใหม่ (New Normal)” ด้วยกั�ริเปิีดบริิกั�ริให้เช่ั่�พื�นท่ี่�ให้
เช่ั่�และคัดส่ริริผู้เช่ั่�ท่ี่�ม่เป้ี�หม�ยเพื�อให้บริิกั�ริสั่งคมด้วย “วิถ่ีช่ั่วิต่ 
รูิปีแบบใหม่” นั�น เช่ั่น ร้ิ�นขึ้�ยย� ร้ิ�นอ�ห�ริฟ�ส่ต์่ฟู้ดท่ี่�กัำ�ลังเป็ีนท่ี่�
นิยม และ Co-working Space ท่ี่�แปีลกัใหม่ไม่ซึ่ำ��ใคริ

ในปีี 2563 บริิษััที่ฯ ปีริะส่บคว�มส่ำ�เร็ิจำในกั�ริริิเริิ�มขึ้ย�ยธุุริกิัจำใน 
รูิปีแบบใหม่ โดยเข้ึ้�ที่ำ�บันท้ี่กัคว�มเข้ึ้�ใจำ (MOU) กัับมห�วิที่ย�ลัย
เที่คโนโลยร่ิ�ชั่มงคลล้�นน� เพื�อส่นับส่นุนกั�ริค้นคว้�วิจัำยและพัฒน� 
กั�ริปีลูกั ผลิต่และส่กััดผลิต่ภััณ์ฑ์์กััญชั่งและกััญชั่�ที่�งกั�ริแพที่ย์เพื�อ
สุ่ขึ้ภั�พในจำังหวัดน่�น ภั�ยใต้่บริิษััที่ บ่ส่โปีค ไลฟ์ ไซึ่เอนซึ่์ จำำ�กััด  
ซ้ึ่�งเป็ีนบริิษััที่ย่อยขึ้องบริิษััที่ฯ บริิษััที่ฯ ตั่�งใจำท่ี่�จำะส่ร้ิ�งส่ริริค์ผลิต่ภััณ์ฑ์์กััญ
ชั่งและกััญชั่�คุณ์ภั�พสู่ง เพื�อกั�ริใช้ั่ปีริะโยชั่น์แก่ักั�ริบำ�บัดสุ่ขึ้ภั�พใน
ธุุริกิัจำกั�ริบริิกั�ริโริงแริม และเพื�อให้ส่อดคล้องกัับกัลยุที่ธ์ุกั�ริเปีิด 
ร้ิ�นค้�ปีล่กัขึ้องบริิษััที่ฯ

ในปีี 2563 คว�มรัิบผิดชั่อบต่่อสั่งคมและสิ่�งแวดล้อมขึ้ององค์กัริ (CSR) 
ม่คว�มส่ำ�คัญม�กักัว่�ท่ี่�เคยเป็ีนม� สั่งคมขึ้องเริ�เป็ีนปึีกัแผ่นและเป็ีน
หน้�งเด่ยวกััน จำ�กักั�ริเผชิั่ญกัับคว�มย�กัลำ�บ�กัร่ิวมกััน โดยท่ี่�บ�งกัลุ่ม
ปีริะส่บผลกัริะที่บม�กักัว่�กัลุ่มอื�นๆ เนื�องจำ�กัผลกัริะที่บขึ้อง 
โริคริะบ�ดทัี่�วโลกั ภั�ยใต้่คณ์ะกัริริมกั�ริ CSR ท่ี่�จัำดตั่�งข้ึ้�นใหม่หรืิอ  
“Boutique Cares” บริิษััที่ฯ ได้ร่ิวมมือกัับเขึ้ต่พริะโขึ้นงในเดือน
กัริกัฎ�คม 2563 เพื�อจัำดห�สิ่�งขึ้องจำำ�เป็ีนท่ี่�จำำ�เป็ีนให้กัับชุั่มชั่น  
ริวมทัี่�งกั�ริบริิจำ�คต่น้พิกุัลเพื�อปีลูกัริิมถีนนสุ่ขุึ้มวิที่ ในฐ�นะนกััพัฒน�
อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ บริิษััที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จำะดำ�เนินกั�ริใดๆ ท่ี่�เป็ีนมิต่ริกัับ 
สิ่�งแวดล้อมและรัิกัษั�พื�นท่ี่�ส่่เข่ึ้ยวในพื�นท่ี่�ขึ้องชุั่มชั่นท่ี่�บริิษััที่ฯ พัฒน�

บริิษััที่ฯ พัฒน�และปีรัิบตั่วกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่อย่�งต่่อเนื�อง 
โดยบริิษััที่ฯ ได้ปีรัิบปีรุิงวิสั่ยทัี่ศน์ใน “กั�ริเป็ีนผู้นำ�ด้�นกั�ริลงทีุ่นท่ี่�
ต่อบโจำที่ยแ์ละเป็ีนนวัต่กัริริมใหมอ่ย่�งยั�งยืน” เพื�อที่ำ�ให้เป้ี�หม�ยขึ้อง
เริ�เป็ีนรูิปีแบบม�กัข้ึ้�น และยังคงย้ดมั�นในหลักัจำริิยธุริริมและธุริริม�ภิับ�ล 
กั�ริบริิห�ริด้วยคว�มโปีร่ิงใส่ และส่ร้ิ�งคว�มยั�งยืน 

ผมในฐ�นะปีริะธุ�นเจ้ำ�หน�้ท่ี่�บริิห�ริ บริิษััที่ บูทิี่ค คอริป์ีอเริชัั่�น จำำ�กััด 
(มห�ชั่น) ใคร่ิขึ้อขึ้อบพริะคุณ์ ผู้ถืีอหุ้น ผู้ลงทุี่น คู่ค้� ส่ถี�บันกั�ริเงิน 
และองค์กัริอื�นๆ ท่ี่�เชืั่�อมั�นและให้กั�ริส่นับส่นุนแก่ับริิษััที่ม�โดยต่ลอด 
นอกัจำ�กัน่� ขึ้อขึ้อบคุณ์บุคล�กัริขึ้องเริ�ท่ี่�ทุ่ี่มเที่อย่�งเต็่มท่ี่� และยด้มั�น
ในวิสั่ยทัี่ศน์และพันธุกิัจำ เพื�อมุ่งสู่่เป้ี�หม�ยและคว�มส่ำ�เร็ิจำต่่อไปี
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นายปรับูชะรันซิงห์ ทิักิราล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



วิสัยทิัศน์
เป็ินผู้้้นำาด้านการิล้งทุุนทุ่�

ตอบโจทุย์แล้ะเป็ินวัตกริริม่ให้ม่่

อย่างยั�งยืน

กิลยุทิธุ์กิารด�าเนินงาน

พันธุกิิจ
บริิษััทุฯ มุ่่งมั่�นในการิสร้ิางแพล้ตฟอร์ิม่ทุาง

ธุุริกิจทุ่�ห้ล้ากห้ล้ายแล้ะยั�งยืนจากการิล้งทุุน

แล้ะการิตอบโจทุย์ในธุุริกิจห้ลั้กของบริิษััทุฯ 

ซ่ึ่�งริวม่ไปิถึึงธุุริกิจโริงแริม่แล้ะการิบริิการิ 

สุขภาพ อสังห้าริิม่ทุรัิพย์ แล้ะธุุริกิจนอก

ตล้าดห้ลั้กทุรัิพย์ (Private Equity)

กิลยุทิธุ์ในกิารร่วมลงทิุน :

บริิษััที่ บูทิี่ค คอริ์ปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััที่ย่อย (ริวม 

เร่ิยกัว่� “กัลุ่มบริิษััที่ฯ”) เปีิดโอกั�ส่ให้ผู้ร่ิวมลงทุี่นหน้�งริ�ยหริือ 

หล�ยริ�ยส่�ม�ริถีเข้ึ้�ร่ิวมลงทุี่นได้ม�กัถ้ีงร้ิอยละ 74  โดยบริิษััที่ฯ จำะนำ�

เส่นอที่�งเลือกัในกั�ริร่ิวมลงทุี่นในโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์แก่ัผู้ร่ิวม

ลงทุี่น ซ้ึ่�งที่�งเลือกัดังกัล่�ว บริิษััที่ฯ เป็ีนผู้ศ้กัษั�โคริงกั�ริ จัำดห�ท่ี่�ดิน 

ต่ริวจำส่อบข้ึ้อมูลที่�งกัฎหม�ยท่ี่�เก่ั�ยวกัับท่ี่�ดิน ปีริะเมินคว�มเป็ีนไปีได้ และ 

คว�มคุ้มค่�ขึ้องโคริงกั�ริ นอกัจำ�กัน่� บริิษััที่ฯ ได้ร่ิวมลงทุี่นในธุุริกิัจำ

อื�นๆ เช่ั่น กั�ริวิจัำย กั�ริพัฒน�และปีลูกัแปีริรูิปีและพัฒน�ผลิต่ภััณ์ฑ์์

จำ�กักััญชั่งและกััญชั่�แผนไที่ยเพื�อสุ่ขึ้ภั�พ ซ้ึ่�งเป็ีนกัลยุที่ธ์ุในกั�ริกัริะจำ�ย

คว�มเส่่�ยงขึ้องบริิษััที่ฯ

กิลยุทิธุ์ในกิารเลือกิทิ�าเลทิี่ดี:

บริิษััที่ฯ จำะเลือกัพัฒน�โคริงกั�ริโริมแริมและศูนย์กั�ริค้�ในที่ำ�เลท่ี่�

เป็ีนจุำดยุที่ธุศ�ส่ต่ร์ิส่ำ�คัญ ซ้ึ่�งม่แนวโน้มกั�ริเติ่บโต่ขึ้องต่ล�ดกั�ริท่ี่อง

เท่ี่�ยว และ/หรืิอ ที่ำ�เลท่ี่�ม่แนวโน้มกั�ริเพิ�มข้ึ้�นขึ้องมูลค่�ท่ี่�ดินและมูลค่�

ขึ้องสิ่นที่รัิพย์ท่ี่�ส่ร้ิ�งในอน�คต่ เช่ั่น กัรุิงเที่พฯ ชัั่�นใน โดยเฉพ�ะย่�น

สุ่ขุึ้มวิที่ เช่ั่ยงใหม่ เกั�ะส่มุย กัริะบ่� และเมืองในพื�นท่ี่�ชั่�ยฝ่ั่�งที่ะเล 

ต่ะวันออกั ริวมถ้ีงพัที่ย� เป็ีนต้่น

กิลยุทิธุ์กิารเพิ่มอัตราผลตอบูแทิน:

บริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีนำ�เงินท่ี่�ได้รัิบจำ�กักั�ริจำำ�หน่�ยโคริงกั�ริไปีพัฒน�

โคริงกั�ริใหม่ได้ในริะยะเวล�อันสั่�น ส่่งผลให้อัต่ริ�ผลต่อบแที่นท่ี่�ได้

จำ�กักั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำแบบ ส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย นั�นอยู่ในริะดับท่ี่� 

สู่งกัว่�อัต่ริ�ผลต่อบแที่นจำ�กักั�ริดำ�เนินง�นโคริงกั�ริโดยทัี่�วๆ ไปี

กิลยทุิธ์ุในกิารทิ�าให้สนิทิรพัย์เป็นท่ีิต้องกิารของผูซ้ื้อโครงกิาร:

โคริงส่ร้ิ�งอส่งัห�ริมิที่ริพัย์เป็ีนที่่�ต้่องกั�ริขึ้องผูซ้ึ่ื�อโคริงกั�ริที่ั�งในปีริะเที่ศ

และต่่�งปีริะเที่ศ เนื�องจำ�กัผูซ้ึ่ื�อโคริงกั�ริส่�ม�ริถีเข้ึ้�ดำ�เนนิง�นได้เลย

โดยไม่ต่้องริับคว�มเส่่�ยงในกั�ริขึ้อใบอนุญ�ต่และคว�มเส่่�ยงใน 

กั�ริกั่อส่ริ้�ง

กิลยุทิธ์ุในกิารพัฒนาแบูรนด์ของ บูริษัทิฯ เอง:

นอกัจำ�กับริิษััที่ฯ จำะใช้ั่แบรินด์ท่ี่�เป็ีนท่ี่�รู้ิจัำกัในริะดับส่�กัลแล้ว บริิษััที่ฯ 

ได้พัฒน�แบรินด์ขึ้องต่นเอง ซ้ึ่�งได้แก่ั เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ (Journey Hub) 

และโจำโน ่(Jono) ส่ำ�หริบัโริงแริมแนวไลฟส์่ไต่ล์ท่ี่�ม่กัลุ่มลูกัค้�เปี�้หม�ย

เป็ีนนักัเดินที่�งท่ี่�เป็ีนนักัท่ี่องเท่ี่�ยวอิส่ริะท่ี่�ชืั่�นชั่อบกั�ริเดินที่�งแบบ

ปีริะหยัดแต่่คุ้มค่�

กิลยุทิธุ์ในกิารเลือกิผู้บูริหารจัดกิารอสังหาริมทิรัพย์ 

ทิี่เหมาะสม:

บริิษััที่ฯ จำะเลือกัแบรินด์ท่ี่�ม่ชืั่�อเส่่ยงในแต่่ละปีริะเภัที่อส่งัห�ริิมที่ริพัย์นั�นๆ 

ริวมถ้ีงม่ปีริะส่บกั�ริณ์์กั�ริบริิห�ริเป็ีนท่ี่�ยอมรัิบ โดยจำะพิจำ�ริณ์�จำ�กั

ผลง�นในอด่ต่ท่ี่�ผ่�นม�เป็ีนส่ำ�คัญ
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ข้อมูลส�าคัญทิางกิารเงิน

ข้อม้่ล้สำาคััญทุางการิเงินย้อนห้ลั้ง 3 ปีิ
อัตริาริ้อยล้ะของการิ

เติบโต

ริายการิ ห้น่วย 2563 2562 2561 2563 2562

งบกำาไริขาดทุุน ล้้านบาทุ

ริ�ยได้จำ�กักั�ริปีริะกัอบกิัจำกั�ริโริงแริม และศนูย์กั�ริค้�เพื�อให้เช่ั่� 119 236 231 (49.6) 2.1

ริ�ยได้ริวม 148 795 556 (81.4) 42.9
ค่�ใชั่้จำ่�ยริวม 435 604 481 (28.1) 25.5
กัำ�ไริขึ้ั�นต่้น* 11 620 393 (98.2) 57.8
กัำ�ไริ (ขึ้�ดทีุ่น) กั่อนดอกัเบ่�ยและภั�ษั่เงินได้ (223) 329 180 (167.6) 82.6
กัำ�ไริ (ขึ้�ดทีุ่น) กั่อนหักัภั�ษั่เงินได้ (329) 197 80 (266.5) 148.3
ภั�ษั่เงินได้ 3 (48) (18) (106.7) 166.7

กัำ�ไริ (ขึ้�ดทีุ่น) กั่อนหักัส่่วนได้เส่่ย ที่่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุม (325) 150 61 (317.5) 144.3

ส่่วนได้เส่่ยที่่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุม (158) 221 128 (171.4) 72.7
กัำ�ไริ (ขึ้�ดทีุ่น) ขึ้องบริิษััที่ใหญ่ (167) (71) (67) 133.8 6.4
งบแสดงฐานะทุางการิเงิน ล้้านบาทุ

ส่ินที่ริัพย์ริวม 3,936 3,845 3,488 2.4 10.3
หน่�ส่ินที่่�ม่ภั�ริะดอกัเบ่�ยสุ่ที่ธุิ 2,524 2,204 2,382 (14.6) (7.5)
ริวมส่่วนขึ้องผู้ถีือหุ้น 882 1,098 534 (19.7) 105.8
ส่่วนขึ้องผู้ถีือหุ้นบริิษััที่ใหญ่ 793 964 517 (17.6) 86.3

ข้อม่้ล้ทุ่�เก่�ยวกับหุ้้นสำาม่ัญ ล้้านบาทุ

จำำ�นวนหุน้ที่นุที่่�ออกัและชั่ำ�ริะ (พันหุ้น) 507,000 507,000 340,000 - 49.1
มูลค่�ต่�มบัญชั่่ต่่อหุ้น (บ�ที่) 1.74 2.17 1.57 (19.7) 38.2
มูลค่�ต่�มที่่�ต่ริ�ไว้ต่่อหุ้น (บ�ที่) 1.00 1.00 1.00 - -
กัำ�ไริต่่อหุ้นขึ้ั�นพื�นฐ�น (บ�ที่) (0.3) (0.2) (0.2) 68.2 (5.0)
เงินป่ีนผลต่่อหุ้น (บ�ที่) - 0.11 0.15 (100) (26.7)

อัตริาส่วนทุางการิเงิน

อัต่ริ�กัำ�ไริขึ้ั�นต่้น** (ร้ิอยละ) 8.0 78.5 71.8 (89.8) 9.3
อัต่ริ�กัำ�ไริสุ่ที่ธุิ*** (ร้ิอยละ) (219.7) 18.8 11.0 (1,267.6) 70.9
อัต่ริ�กั�ริจำ่�ยเงินปี่นผล**** (ร้ิอยละ) - 37.3 83.0 (100) (55.1)
อัต่ริ�ผลต่อบแที่นจำ�กัส่ินที่ริัพย์ (ร้ิอยละ) (8.4) 4.1 1.9 (305) 115.8
อัต่ริ�ผลต่อบแที่นขึ้องผู้ถีือหุ้น (ร้ิอยละ) (32.9) 18.3 12.3 (279.3) 48.8
อัต่ริ�ส่่วนส่ภั�พคล่อง (เท่ี่�) 0.7 1.2 0.6 (38.6) 100.0
อัต่ริ�ส่่วนหน่�สิ่นท่ี่�ม่ภั�ริะดอกัเบ่�ยสุ่ที่ธิุต่่อส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้น (เท่ี่�) 2.9 2.0 4.5 42.6 (55)

หม�ยเหตุ่:  *กัำ�ไริขัึ้�นต้่นขึ้องบริิษััที่ นำ�กัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยเงินลงทุี่นในบริิษััที่ย่อยม�ริวมในกั�ริคำ�นวณ์ เนื�องจำ�กัเป็ีนธุุริกิัจำหลักัขึ้องกิัจำกั�ริ

 **หน่�สิ่นท่ี่�ม่ภั�ริะดอกัเบ่�ยสุ่ที่ธิุ หม�ยถ้ีง หน่�สิ่นท่ี่�ม่ภั�ริะผูกัพันดอกัเบ่�ยทัี่�งหมดในงบกั�ริเงินริวมขึ้องบริิษััที่ฯ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 ปีริะกัอบไปี ด้วย 5 ริ�ยกั�ริ  

 คือ (กั) เงินกู้ัยมืริะยะสั่�นจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงิน (ขึ้) เงินกู้ัยมืริะยะย�วจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงิน และ (ค) หน่�สิ่นต่�มสั่ญญ�เช่ั่�กั�ริเงิน (ง) เงินกู้ัยมืริะยะย�วจำ�กัผู้ลงทุี่น (จำ) หุ้นกู้ั

 ***มูลค่�ต่�มบัญช่ั่ต่่อหุ้น นำ�ตั่วเลขึ้ส่่วนท่ี่�เป็ีนขึ้องส่่วนได้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุมเข้ึ้�ม�คำ�นวณ์

 ****อัต่ริ�กัำ�ไริขัึ้�นต้่น และอัต่ริ�กัำ�ไริสุ่ที่ธิุขึ้องบริิษััที่ นำ�กัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยเงินลงทุี่นในบริิษััที่ย่อยม�ริวมในกั�ริคำ�นวณ์ เนื�องจำ�กัเป็ีนธุุริกิัจำหลักัขึ้องกิัจำกั�ริ

 *****อัต่ริ�กัำ�ไริสุ่ที่ธิุขึ้องบริิษััที่ นำ�กัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยเงินลงทุี่นในบริิษััที่ย่อยและตั่วเลขึ้ส่่วนท่ี่�เป็ีนขึ้องส่่วนได้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุมม�ริวมกัันในกั�ริคำ�นวณ์

 ******อัต่ริ�กั�ริจ่ำ�ยเงินป่ีนผล นำ�ตั่วเลขึ้ส่่วนท่ี่�เป็ีนขึ้องส่่วนได้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุมเข้ึ้�ม�คำ�นวณ์

9บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกิรรมกิารบูริษัทิ

1.  นายเพิ�ม่พ้น ไกริฤกษั์  
    ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริและกัริริมกั�ริอิส่ริะ

2.  นายขจริเดช แสงสุพริริณ  
    ริองปีริะธุ�นกัริริมกั�ริ    
    กัริริมกั�ริอิส่ริะ  
    ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล

3.  นายริัสเซึ่ล้ เล้ตัน เคัคั้เอวา  
    กัริริมกั�ริอิส่ริะ  
    กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล      
    ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น

4.  นางจุฬาภริณ์ นำาชัยศิริิ 
    กัริริมกั�ริอิส่ริะ  
    กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล 
    กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น

5.  นายปิริับชะริันซึ่ิงห้์ ทุักริาล้ 
    กัริริมกั�ริปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริ และ 
    กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น

6.  นายม่ันโม่ฮันซึ่ิงห้์ ทุักริาล้ 
    กัริริมกั�ริ / ที่่�ปีริ้กัษั�ขึ้องบริิษััที่

7.  นายอัทุพาเล้นด้ กุ๊ปิต้า 
    กัริริมกั�ริ / ที่่�ปีริ้กัษั�ขึ้องบริิษััที่

8.  นายเอกณัฐ อึ้งภากริณ์
    ปีริะธุ�นฝั่่�ยปีฏิิบัต่ิกั�ริ 
    กัริริมกั�ริ

9.  นายริิชาริ์ด ปิีเตอริ์ เนวิล้ล้์ 
    กัริริมกั�ริ / ที่่�ปีริ้กัษั�ขึ้องบริิษััที่

3

5
4

8 2
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1
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6
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คณะผู้บูริหาร

1.  นายปิริับชะริันซึ่ิงห้์ ทุักริาล้ 
    กัริริมกั�ริ  
    กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น   
    ปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริ  

2.  นายเอกณัฐ อึ้งภากริณ์ 
    กัริริมกั�ริ  
    ปีริะธุ�นฝั่่�ยปีฏิิบัต่ิกั�ริ   
    ริักัษั�กั�ริริองปีริะธุ�นอ�วุโส่ฝั่่�ยพัฒน�  
    และก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ
    รัิกัษั�กั�ริเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่

3.  นางสาววิล้าวัล้ย์ ส่อ่อน 
    ผู้ควบคุมส่�ยง�นบัญชั่่และกั�ริเงิน

3

1

2

11บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



ประวัติคณะกิรรมกิารบูริษัทิและคณะผู้บูริหาร

นายเพิ่มพูน ไกิรฤกิษ์
อายุ 70 ปิี

นายขจรเดช แสงสุพรรณ
อายุ 67 ปีิ 3 เดือน

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริ  

  กัริริมกั�ริอิส่ริะ
วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 27 ตุ่ล�คม 2558
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�ต่ริ่บริิห�ริธุุริกัิจำบัณ์ฑ์ิต่  
  มห�วิที่ย�ลัยบอส่ต่ัน ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)  
•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที่่� 5/2546  
•• หลักัสู่ต่ริ Audit Committee and Continuing Development 
   Program (ACP) ริุ่นที่่� 36/2554 
•• หลักัสู่ต่ริ Role of the Chairman Program (RCP) ริุ่นที่่� 37/2558
•• หลักัสู่ต่ริกั�ริปี้องกัันริ�ชั่อ�ณ์�จำักัริ (วปีอ.) มห�วิที่ย�ลัยปี้องกัันริ�ชั่ 
   อ�ณ์�จำักัริส่ถี�บันวิชั่�กั�ริปี้องกัันปีริะเที่ศ
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษััทุจดทุะเบ่ยน

2558 - ป่ีจำจุำบัน ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริและกัริริมกั�ริอิส่ริะ 
  บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษััทุอื�นๆ

2560 - ป่ีจำจุำบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ทุี่นทิี่พย จำำ�กััด
2559 - ป่ีจำจุำบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ บุญริอดบริิวเวอร่ิ� จำำ�กััด
2556 - ป่ีจำจุำบัน กัริริมกั�ริอิส่ริะ และกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ   
  บริิษััที่ ชัั่บบ์ส่�มัคค่ปีริะกัันภััย จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ก่ัอนปีี 2556 –  ป่ีจำจุำบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ทิี่พยส่มบัติ่ จำำ�กััด
2542 - ป่ีจำจุำบัน กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ 
  และกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยง  
  บริิษััที่ ส่หวิริิย�ส่ต่่ลอินดัส่ต่ร่ิ จำำ�กััด (มห�ชั่น)
สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : 0.24
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ  : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน: ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย: ไม่ม่
บริิษััที่ทัี่�วไปี: 5 บริิษััที่

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริอิส่ริะ 
  ริองปีริะธุ�นกัริริมกั�ริ
  ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล 
วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 27 ตุ่ล�คม 2558
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�ต่ริ่วิศวกัริริมศ�ส่ต่ริบัณ์ฑ์ิต่ 
  ส่�ขึ้�โยธุ� จำุฬ�ลงกัริณ์์มห�วิที่ย�ลัย
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินท่ี่� 10/2547 
  ส่ม�คมส่่งเส่ริิมส่ถี�บันกัริริมกั�ริบริิษััที่ไที่ย (IOD)
•• หลักัสู่ต่ริ Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่ินท่ี่� 7/2546 
  ส่ม�คมส่่งเส่ริิมส่ถี�บันกัริริมกั�ริบริิษััที่ไที่ย (IOD) 
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2558 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริอิส่ริะ และปีริะธุ�นกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ
  และบริริษััที่ภัิบ�ล 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�นๆ

2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ คอนแวนต่์เริ่ยลเอส่เต่ที่ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ซึู่พ่เริ่ย คล่นนิ�ง เซึ่อริ์วิส่เซึ่ส่ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ินธุริเริส่ซึ่ิเดนซึ่์ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ศริ่จำุลที่ริัพย์ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ินธุริม�ลัย จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ย�มส่ินธุริแลนด์ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ินธุริ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ินธุริ แมเนจำเมนที่์ จำำ�กััด
2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ ส่ินธุริ เคมปีิน จำำ�กััด
2557 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิห�ริ บริิษััที่ส่ย�มส่ินธุริ จำำ�กััด

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : 0.10
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ  : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  ไม่ม่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  10 บริิษััที่  

12 รายงานประจำาปี 2563



นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
อายุ 66 ปีิ 10 เดือน

นางจุฬาภรณ์ น�าชัยศิริ
อายุ 63 ปีิ 4 เดือน

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริอิส่ริะ
  ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น 
  กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล 

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 27 ตุ่ล�คม 2558
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�โที่ กั�ริจำัดกั�ริที่�งวิศวกัริริม Stanford University 
  ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
•• ปีริิญญ�ต่ริ่ วิศวกัริริมโยธุ� University of the Pacific 
  ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Certification Program (DCP) รุ่ินท่ี่� 196/2557
•• หลักัสู่ต่ริ Strategic Board Master Class (SBM) รุ่ินท่ี่� 3/2561      
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2560 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริอิส่ริะ 
  บริิษััที่ บ�งกัอกัโพส่ต่์ จำำ�กััด (มห�ชั่น)
2558 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล  
  และปีริะธุ�นกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
2557 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริอิส่ริะ และกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยง 
  บริิษััที่ อินโดริ�ม� เวนเจำอริ์ส่ จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�นๆ

2560 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ บริิษััที่ เออ�ริ์แอลเค เอ็นเต่อริ์ไพริซึ่์ จำำ�กััด

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : 0.20
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  2 บริิษััที่
บริิษััที่ย่อย :  ไม่ม่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  1 บริิษััที่   

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริอิส่ริะ
  กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น
  กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 29 พฤษัภั�คม 2563
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�โที่ ศิลปีศ�ส่ต่ริบัณ์ฑ์ิต่ ส่�ขึ้�เศริษัฐศ�ส่ต่ริ์ Stanford University, 
  California, ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
•• ปีริิญญ�ต่ริ่ ศิลปีศ�ส่ต่ริบัณ์ฑ์ิต่ ส่�ขึ้�เศริษัฐศ�ส่ต่ริ์ Stanford University, 
  California, ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Certification Program (DCP) ริุ่นที่่� 100/2551 
•• หลักัสู่ต่ริ Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2019)
•• FA license, Association of Thai Securities Company (ASCO)
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

มถิีนุ�ยน 2563 - ป่ีจำจำบุนั กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริส่ริริห�
   และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ 
   บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�นๆ

เมษั�ยน 2563 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััที่ 
   บริิษััที่ นำ�ชั่ัยศิริิ โฮิลดิ�ง จำำ�กััด
กัันย�ยน 2561 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริอิส่ริะ 
   บริิษััที่ เริดด่�แพลนเน็ต่ จำำ�กััด
เมษั�ยน 2559 - ปี่จำจำุบัน หุ้นส่่วนผู้จำัดกั�ริ 
   ห้�งหุ้นส่่วนจำำ�กััด วิที่ิส่�
มิถีุน�ยน 2554 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััที่ 
   บริิษััที่ แกัรินที่์ ธุอนต่ัน เซึ่อริ์วิส่เซึ่ส่ จำำ�กััด
มกัริ�คม 2552 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริบริิษััที่ 
   บริิษััที่ กัริุงเที่พส่หเศริษัฐกั�ริ จำำ�กััด

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : -ไม่ม่-
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่  บริิษััที่ย่อย :  ไม่ม่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  4 บริิษััที่
       1 ห้�งหุ้นส่่วนจำำ�กััด

13บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



นายปรับูชะรันซิงห์ ทัิกิราล
อายุ 44 ปีิ 2 เดือน

นายมันโมฮันซิงห์ ทิักิราล
อายุ 67 ปีิ 11 เดือน

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริบริิห�ริ 
  กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น
  ปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริ

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 13 กัุมภั�พันธุ์ 2550
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• Executive MBA, Kellogg – HKUST Executive MBA Program, 
  Hong Kong
••  ปีริิญญ�โที่ Business Systems Analysis and Design, City University of London,   
  ปีริะเที่ศอังกัฤษั
•• ปีริิญญ�ต่ริ่ Business Management, King’s College London, 
  ปีริะเที่ศอังกัฤษั
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที่่� 135/2560  
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2560 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
2550 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริและปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริ 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

2562 - ปี่จำจำุบัน ปีริะธุ�นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
  และคณ์ะกัริริมกั�ริที่ริัพย�กัริบุคคลและบริริษััที่ภัิบ�ล
  โริงเริ่ยนน�น�ชั่�ต่ิ NIST, กัริุงเที่พฯ
2562 - ปี่จำจำุบัน ริองปีริะธุ�นคณ์ะกัริริมกั�ริ มลูนธิุโิริงเริย่นน�น�ชั่�ติ่ NIST 
2560 - 2561 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิห�ริ (Global) 
  ส่ม�คมผู้ปีริะกัอบกั�ริแห่งปีริะเที่ศไที่ย 
  (Entrepreneur Organization (Thailand))

สัดส่วนในการิถืึอหุ้้น (%) : 7.38 (ถืีอหุ้นโดยต่ริง)
67.8 (คำ�นวนจำ�กัอัต่ริ�ส่่วนกั�ริถืีอหุ้นขึ้องกัลุ่มส่ม�ชิั่กัคริอบครัิวเด่ยวกััน)
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ  : 
บุต่ริชั่�ยขึ้องน�ยมันโมฮิันซึ่ิงห์ ที่ักัริ�ล
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  20 บริิษััที่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  102 บริิษััที่   

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริ 
  ที่่�ปีริ้กัษั�

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 9 ม่น�คม 2550
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริะกั�ศน่ยบัต่ริ “O” Levels ปีี 2512 โริงเริ่ยนเซึ่นต่์พอล ด�ริ์จำ่ลิง 
  (Saint Paul’s Darjeeling) ปีริะเที่ศอินเด่ย
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที่่� 125/2559
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2555 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริและที่่�ปีริ้กัษั� 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

-

สัดส่วนในการิถืึอหุ้้น (%) : 0.000029 (ถืีอหุ้นโดยต่ริง)
67.8 (คำ�นวนจำ�กัอัต่ริ�ส่่วนกั�ริถืีอหุ้นขึ้องกัลุ่มส่ม�ชิั่กัคริอบครัิวเด่ยวกััน)
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ :  
บิด�ขึ้องน�ยปีริับชั่ะริันซึ่ิงห์ ที่ักัริ�ล
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  18 บริิษััที่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  112 บริิษััที่
   

14 รายงานประจำาปี 2563



นายอัทิพาเลนดู กิุ๊ปต้า
อายุ 71 ปีิ 3 เดือน

นายเอกิณัฐ อึ้งภากิรณ์
อายุ 44 ปีิ 8 เดือน

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริ
  ที่่�ปีริ้กัษั�

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 9 ม่น�คม 2550
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�โที่ วิที่ย�ศ�ส่ต่ริมห�บัณ์ฑ์ิต่ ส่�ขึ้�ฟิส่ิกัส่์ (เกั่ยริต่ินิยม) 
  University of Calcutta ปีริะเที่ศอินเด่ย
•• ปีริิญญ�ต่ริ่วิที่ย�ศ�ส่ต่ริบัณ์ฑ์ิต่ ส่�ขึ้�ฟิส่ิกัส่์ (เกั่ยริต่ินิยมม)  
  University of Calcutta ปีริะเที่ศอินเด่ย
•• อนุปีริิญญ�กั�ริเงินและกั�ริธุน�ค�ริ ส่ถี�บันกั�ริธุน�ค�ริ  
  Indian Institute ปีริะเที่ศอินเด่ย
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินท่ี่� 125/2559 
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2550 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริและที่่�ปีริ้กัษั� 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

2549 - 2556 ที่่�ปีริก้ัษั�นกััพฒัน�อสั่งห�ริิมที่ริพัย์หริอืพื�นท่ี่�เชั่งิพ�ณ์ชิั่ย์
2531 - 2549 ผู้ควบคุมที่�งกั�ริเงิน 
  บริิษััที่ซึ่ื�อขึ้�ยและพัฒน�อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ 
  ณ์ ปีริะเที่ศส่ิงคโปีริ์ 

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : -ไม่ม่-
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  5 บริิษััที่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  7 บริิษััที่
     

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริบริิห�ริ
  ปีริะธุ�นฝั่่�ยปีฏิิบัต่ิกั�ริ
  เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ 

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 9 ส่ิงห�คม 2560
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�โที่ บริิห�ริธุุริกัิจำมห�บัณ์ฑ์ิต่ (MBA) มห�วิที่ย�ลัยเดนเวอริ์ 
  ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมริิกั�
•• ปีริิญญ�ต่ริ่ ส่ถี�ปี่ต่ยกัริริมศ�ส่ต่ริบัณ์ฑ์ิต่ จำุฬ�ลงกัริณ์์มห�วิที่ย�ลัย
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Accreditation Program (DAP) รุ่ินท่ี่� 142/2560
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2555 - ปี่จำจำุบัน  กัริริมกั�ริและปีริะธุ�นฝั่่�ยปีฏิิบัต่ิกั�ริ 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

-

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : 0.06
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  3 บริิษััที่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  33 บริิษััที่ 

15บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์
อายุ 60 ปีิ 5 เดือน

นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน
อายุ 39 ปีิ 1 เดือน

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ กัริริมกั�ริ 
   ที่่�ปีริ้กัษั�ขึ้องบริิษััที่

วันทุ่�ได้ริับแต่งตั้ง 27 เมษั�ยน 2561
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�โที่ บริิห�ริธุุริกัิจำมห�บัณ์ฑ์ิต่ ส่�ขึ้�กั�ริเงิน 
  University of Western Ontario ปีริะเที่ศแคน�ด�
•• ปีริิญญ�ต่ริ่บริิห�ริธุุริกัิจำบัณ์ฑ์ิต่ 
  (Commerce) Royal Military College of Canada ปีริะเที่ศแคน�ด�
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• หลักัสู่ต่ริ Director Certification Program (DCP) ริุ่นที่่� 7/2545 
•• Sustainability and Climate Risk Certification 
  ส่ม�คมผู้เชั่่�ยวชั่�ญด้�นกั�ริจำัดกั�ริคว�มเส่่�ยงริะดับโลกั 
  (Global Association of Risk Professionals)
 
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2561 - ปี่จำจำุบัน กัริริมกั�ริ 
  บริิษััที่ บูที่ิค คอริ์ปีอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

2562 - 2563 กัริริมกั�ริ 
  บริิษััที่ บ่อ�ริ์เอ็ม (ไที่ย) โฮิลดิ�งส่์ จำำ�กััด
2557 - 2563 กัริริมกั�ริ 
  บริิษััที่ หลักัที่ริัพย์จำัดกั�ริกัองทีุ่น 
  ส่ย�ม ไนที่์ ฟ่นด์ แมเนจำเม้นที่์ จำำ�กััด
2549 - 2563 ที่่�ปีริ้กัษั� 
  บริิษััที่ ส่ย�มอริุณ์ ด่เวลลอปีเม้นที่์ จำำ�กััด

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : 0.10
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
จำานวนการิดำาริงแห้น่งในบริิษััทุอื�น

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน :  ไม่ม่
บริิษััที่ย่อย :  ไม่ม่
บริิษััที่ที่ั�วไปี :  ไม่ม่  

ตำาแห้น่งในบริิษััทุ ผู้ควบคุมส่�ยง�นบัญชั่่และกั�ริเงิน

วันทุ่�ได้รัิบแต่งต้ัง 2 พฤษัภั�คม 2563
คัุณวุฒิการิศึกษัา

•• ปีริิญญ�ต่ริ่ มห�วิที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ริ�ชั่มงคลพริะนคริ ส่�ขึ้�บัญชั่่
การิอบริม่สม่าคัม่ส่งเสริิม่สถึาบันกริริม่การิบริิษััทุไทุย (IOD)

•• The New CFO Crisis Financial Officer
•• เต่ริ่ยมคว�มพริ้อมริองริับกั�ริเปีล่�ยนแปีลงม�ต่ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน 
  เกั่�ยวกัับเคริื�องมือที่�งกั�ริเงิน
•• ส่ัมมน�โค้งสุ่ดที่้�ย ม�ต่ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน ฉบับที่่� 9 (TFRS 9)
•• ขึ้้อควริริะวังในกั�ริยื�นงบกั�ริเงินปีี 2563 และกั�ริเต่ริ่ยมคว�มพริ้อมส่ำ�หริับ
  กั�รินำ�ส่่งงบกั�ริเงินปีี 2564 
•• EY Knowledge Sharing: Accounting and Tax updates
•• TFRS for NPAEs 2020 กัับผลกัริะที่บม�ต่ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน

ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริษิัทัุจดทุะเบย่น

2563 - ปี่จำจำุบัน ผู้ควบคุมส่�ยง�นบัญชั่่และกั�ริเงิน 
  บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
2558 - 2563 ผู้อำ�นวยกั�ริใหญ่ฝั่่�ยบัญชั่่ 
  บริิษััที่ ส่�ยกั�ริบินนกัแอร์ิ จำำ�กััด (มห�ชั่น)
ปิริะสบการิณ์การิทุำางาน / การิดำาริงตำาแห้น่งกริริม่การิในบริิษัทัุอื�น

2548 - 2558 ผู้ต่ริวจำส่อบบัญชั่่ 
  บริิษััที่ เคพ่เอ็มจำ่ ภัูมิไชั่ย ส่อบบัญชั่่ จำำ�กััด

สัดส่วนในการิถึือหุ้้น (%) : -ไม่ม่-
คัวาม่สัม่พันธุ์ทุางคัริอบคัริัวริะห้ว่างกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ : -ไม่ม่- 
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กิารวิเคราะห์ผลกิารด�าเนินงาน และฐานะกิารเงิน

กิารวิเคราะห์ผลกิารด�าเนินงาน

ภาพรวมผลประกอบการ

 บริิษััที่ฯ ริ�ยง�นริ�ยได้ริวมงบปีริะจำำ�ปีี 2563 เท่ี่�กัับ 148 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ิอยละ 81.4 จำ�กัริ�ยได้ริวมงบปีริะจำำ�ปีี 2562 ส่�เหตุ่หลักั

ม�จำ�กัผลกัริะที่บขึ้อง COVID-19 และจำ�กักั�ริท่ี่�บริิษััที่ฯ ไม่ม่กั�ริรัิบรู้ิกัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยสิ่นที่รัิพย์ ทัี่�งน่� ในไต่ริม�ส่ 2/2562 บริิษััที่ฯ  

ได้ที่ำ�กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์ และ ซัึ่มเมอร์ิฮัิบ ส่่งผลให้ม่กั�ริบันท้ี่กักัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยปีริะม�ณ์ 523 ล้�นบ�ที่ บริิษััที่ฯ ตั่ดสิ่นใจำท่ี่�จำะไม่

ขึ้�ยสิ่นที่รัิพยร์ิะหว่�งปีี 2563 เนื�องจำ�กัผู้ซืึ่�อส่่วนใหญ่พย�ย�มฉวยโอกั�ส่จำ�กัภั�วะต่ล�ดอสั่งห�ริิมที่รัิพยท่์ี่�ซึ่บเซึ่�จำ�กัผลกัริะที่บโควิด 19  

โดยบริิษััที่ฯ เชืั่�อว่�กั�ริซืึ่�อขึ้�ยสิ่นที่รัิพย์ในต่ล�ดอสั่งห�ริิมที่รัิพย์จำะกัลับสู่่ภั�วะปีกัติ่ม�กัข้ึ้�นในปีี 2564 หลังจำ�กัม่กั�ริรัิบวัคซ่ึ่นในวงกัว้�ง 

และกั�ริท่ี่องเท่ี่�ยวเริิ�มฟ้�นตั่ว

 บริิษััที่ฯ ริ�ยง�นค่�ใช้ั่จ่ำ�ยริวมงบปีริะจำำ�ปีี 2563 เท่ี่�กัับ 435 ล้�นบ�ที่ ลดเป็ีนร้ิอยละ 28.1 จำ�กัค่�ใช้ั่จ่ำ�ยริวมงบปีริะจำำ�ปีี 2562 

ส่�เหตุ่หลักัม�จำ�กั (1) กั�ริลดต้่นทุี่นจำ�กักั�ริปีริะกัอบกิัจำกั�ริโริงแริมและให้เช่ั่�พื�นท่ี่�ศูนยก์ั�ริค้�ในทุี่กับริิษััที่ในเครืิอ และ (2) กั�ริลดต้่นทุี่น

ในกั�ริจัำดจำำ�หน่�ยที่�งกั�ริต่ล�ดและคอมมิชั่ชัั่�น และค่�ใช้ั่จ่ำ�ยในกั�ริบริิห�ริจำ�กัค่�จ้ำ�งพนักัง�นและผลปีริะโยชั่น์อื�น

 

 บริิษััที่ฯ ริ�ยง�นขึ้�ดทุี่นสุ่ที่ธิุปีริะจำำ�ปีี 2563 (ริวมส่่วนได้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุม) เท่ี่�กัับ 325 ล้�นบ�ที่ เท่ี่ยบกัับกัำ�ไริสุ่ที่ธิุงบ

ปีริะจำำ�ปีี 2562 ท่ี่� 150 ล้�นบ�ที่ เนื�องจำ�กัริ�ยได้ขึ้องบริิษััที่ฯ ท่ี่�ลดลงต่�มท่ี่�กัล่�วไว้ข้ึ้�งต้่น

	 ธุุรกิจโรงแรม

 ณ์ สิ่�นปีี 2563 บริิษััที่ญฯ ปีริะกัอบธุุริกิัจำโริงแริมและเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ทัี่�งหมด 8 โคริงกั�ริ (ซิึ่ที่�ด่นส์่ 4 โคริงกั�ริ, โอ๊ควู้ด  

เริส่ซิึ่เด้นซ์ึ่สุ่ขุึ้มวิที่ 24, โอ๊ควู้ด เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ ภูัเก็ัต่, โอ๊ควู้ด เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ พัที่ย� และโนโวเที่ล เช่ั่ยงใหม่ นิมม�น เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ) ริ�ยละเอ่ยดผล

กั�ริดำ�เนินง�นส่�ม�ริถีแยกัออกัได้เป็ีน 2 กัลุ่ม คือ กัลุ่มธุุริกิัจำโริงแริมท่ี่�อยูใ่นพื�นท่ี่�กัรุิงเที่พมห�นคริ และกัลุ่มธุุริกิัจำโริงแริมท่ี่�อยูใ่นพื�นท่ี่�

ต่่�งจัำงหวัด

 กัลุ่มธุุริกิัจำโริงแริมท่ี่�อยูใ่นพื�นท่ี่�กัรุิงเที่พมห�นคริ ปีริะกัอบไปีด้วยโคริงกั�ริซิึ่ที่�ด่นส์่ 4 โคริงกั�ริ และโอ๊ควู้ด เริส่ซิึ่เด้นซ์ึ่ สุ่ขุึ้มวิที่ 

24 ริ�ยได้ริวมขึ้องโริงแริมในกัรุิงเที่พมห�นคริขึ้องบริิษััที่ฯในปีี 2563 อยู่ท่ี่� 126 ล้�นบ�ที่ โดย 51.4 ล้�นบ�ที่ม�จำ�กั โอ๊ควู้ด เริส่ซิึ่เด้นซ์ึ่ 

สุ่ขุึ้มวิที่ 24 และ 74.6 ล้�นบ�ที่ม�จำ�กั โคริงกั�ริโริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่ทัี่�ง 4 โคริงกั�ริ ซ้ึ่�งลดลงจำ�กั 330.6 ล้�นบ�ที่ในปีี 2562 เนื�องจำ�กั 

ผลกัริะที่บขึ้องส่ถี�นกั�ริณ์์ COVID-19 ซ้ึ่�งที่ำ�ให้บริิษััที่ฯ ต้่องหยุดให้บริิกั�ริบ�งโริงแริมในกัรุิงเที่พมห�นคริแบบชัั่�วคริ�ว ริวมถ้ีงกั�ริลดลง

ขึ้องริ�ยได้เฉล่�ยต่่อห้อง (ADR) และอัต่ริ�กั�ริเข้ึ้�พักัขึ้องทุี่กัโริงแริม

 อัต่ริ�กั�ริเข้ึ้�พักัขึ้องโริงแริมในพื�นท่ี่�กัริุงเที่พมห�นคริในปีี 2563 อยู่ท่ี่�ริ้อยละ 52.6 ลดลงจำ�กัอัต่ริ�กั�ริเข้ึ้�พักัขึ้องปีี 2562  

ซ้ึ่�งอยู่ท่ี่�ร้ิอยละ 83.9  ขึ้ณ์ะท่ี่�ริ�ยได้เฉล่�ยต่่อห้องขึ้องปีี 2563 อยูท่่ี่� 1,630 บ�ที่ต่่อห้อง ลดลงจำ�กัปีี 2562 ซ้ึ่�งอยู่ท่ี่� 1,788 บ�ที่ต่่อห้อง

 กัลุ่มธุุริกิัจำโริงแริมท่ี่�อยูใ่นพื�นท่ี่�ต่่�งจัำงหวัด ปีริะกัอบไปีด้วยโคริงกั�ริโอ๊ควู้ด เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ ภูัเก็ัต่, โอ๊ควู้ด เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ พัที่ย� และ

โนโวเที่ลเช่ั่ยงใหม่ นิมม�น เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ ม่ริ�ยได้ริวมอยูท่่ี่� 56.3 ล้�นบ�ที่ ลดลงจำ�กั 89.3 ล้�นบ�ที่ในปีี 2562 จำ�กักั�ริท่ี่�นักัท่ี่องเท่ี่�ยว 

ต่่�งชั่�ติ่ซ้ึ่�งเป็ีนกัลุ่มลูกัค้�หลักัขึ้องโริงแริมในต่่�งจัำงหวัดไม่ส่�ม�ริถีเดินที่�งเข้ึ้�ปีริะเที่ศไที่ยได้เนื�องจำ�กัส่ถี�นกั�ริณ์์ COVID-19 โดยทัี่�งน่� 

โคริงกั�ริโอ๊ควู้ด เจำอร์ิน่ย์ฮัิบ ภูัเก็ัต่ ได้ปิีดที่ำ�กั�ริตั่�งแต่่เดือนพฤษัภั�คม 2563 เป็ีนต้่นม� โดยอัต่ริ�กั�ริเข้ึ้�พักัขึ้องปีี 2563 ขึ้องโริงแริมใน 

ต่่�งจัำงหวัดอยู่ท่ี่�ร้ิอยละ 33 ลดลงจำ�กัร้ิอยละ 59.6 เมื�อปีี 2562 นอกัจำ�กัน่�ริ�ยได้เฉล่�ยต่่อห้องนั�นอยู่ท่ี่� 1,193 บ�ที่ต่่อห้องเพิ�มข้ึ้�นเล็กัน้อย

จำ�กั 1,130 บ�ที่ในปีี 2562

17บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



 ธุุรกิจศููนย์การค้้าเพื�อให้เช่่า
บริิษััที่ได้ที่ำ�กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์ และซัึ่มเมอร์ิฮัิบ ออฟฟิศ ในไต่ริม�ส่ 2/2562 อย่�งไริก็ัต่�ม ที่�งบริิษััที่ฯ ได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งให้
บริิห�ริสิ่นที่รัิพยต่์่อเป็ีนริะยะเวล� 3 ปีี และได้รัิบค่�บริิห�ริจัำดกั�ริ นอกัจำ�กัน่�โคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ได้เริิ�มเปิีดให้บริิกั�ริและม่ผู้เช่ั่�ตั่�งแต่่
เดือนสิ่งห�คมปีี 2563 โดยอัต่ริ�กั�ริเช่ั่�พื�นท่ี่�ในเดือนธัุนว�คม 2563 อยู่ท่ี่�ร้ิอยละ 35

	 การวิเค้ราะห์ฐานะการเงิน
	 สิินทรัพย์รวม
 บริิษััที่ฯ ม่สิ่นที่รัิพย์ริวม 3,845 ล้�นบ�ที่ และ 3,936 ล้�นบ�ที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2562 และ 2563 ต่�มลำ�ดับ โดยกั�ริ
เปีล่�ยนแปีลงส่ำ�คัญขึ้องสิ่นที่รัิพย์ริวมม่ดังน่� 

• ลูกัหน่�อื�นเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 58.1 ล้�นบ�ที่ สื่บเนื�องจำ�กัหน่�ค่�หุ้นค้�งรัิบจำ�กัผู้ลงทุี่นจำ�กักั�ริเพิ�มทุี่นริะหว่�ง 
 ปีีในโคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 36 จำำ�นวน 31.1 ล้�นบ�ที่ นอกัจำ�กัน่�ริะหว่�งปีีม่กั�ริชั่ำ�ริะล่วงหน้�ส่ำ�หรัิบกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ 
 กัมล� 1 จำำ�นวน 17.1 ล้�นบ�ที่ และภั�ษ่ัมูลค่�เพิ�มท่ี่�ชั่ำ�ริะไว้เกิัน 10.7 ล้�นบ�ที่ซ้ึ่�งอยู่ริะหว่�งกั�ริขึ้อคืน
• สิ่นที่รัิพย์หมุนเว่ยนอื�นเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 3.1ล้�นบ�ที่ เนื�องจำ�กัภั�ษ่ัซืึ่�อยังไม่ถ้ีงกัำ�หนดชั่ำ�ริะ และภั�ษ่ัหักั ณ์  
 ท่ี่�จ่ำ�ยค้�งรัิบ จำำ�นวน 1.1 ล้�นบ�ที่ และ 2 ล้�นบ�ที่ต่�มลำ�ดับ
•  เงินฝั่�กัธุน�ค�ริท่ี่�ติ่ดภั�ริะคำ��ปีริะกัันลดลงจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 19.0 ล้�นบ�ที่ เนื�องจำ�กั Bank guarantee ท่ี่�บริิษััที่ฯ ออกั 
  ให้แก่ัผู้ซืึ่�อโคริงกั�ริซึ่มัเมอริฮิ์ิลล์ และซึ่มัเมอริฮั์ิบ ออฟฟศิ เพื�อรัิบริอง Performance guarantee ท่ี่�ใหแ้ก่ัผู้ซืึ่�อเมื�อปีี 2562  
 คริบกัำ�หนดริะยะเวล�คำ��ปีริะกัันต่�มท่ี่�ริะบุใน Bank guarantee 
•  เงินลงทุี่นในกั�ริร่ิวมค้�ลดลงจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 27.6 ล้�นบ�ที่ สื่บเนื�องจำ�กัส่่วนแบ่งขึ้�ดทุี่นสุ่ที่ธิุจำ�กัเงินลงทุี่นในกั�ริ 
 ร่ิวมค้�
•  อสั่งห�ริิมที่รัิพย์เพื�อกั�ริลงทุี่น (ปีี 2562: ค่�เช่ั่�จ่ำ�ยล่วงหน้�) เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 อย่�งม่นัยส่ำ�คัญจำำ�นวน 227.0 ล้�นบ�ที่ 
 เนื�องม�จำ�กัโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ ท่ี่�ส่ร้ิ�งแล้วเส่ร็ิจำริะหว่�งปีี 2563
•  ท่ี่�ดิน อ�ค�ริและอุปีกัริณ์์ เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 ท่ี่�จำำ�นวน 159.3 ล้�นบ�ที่ โดยม่ป่ีจำจัำยส่ำ�คัญม�จำ�กักั�ริลงทุี่นในโคริงกั�ริ 
 สุ่ขุึ้มวิที่ 36 โคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 16-2 โคริงกั�ริกัมล� 1 โคริงกั�ริกัมล� 2 และ โคริงกั�ริเช่ั่ยงใหม่นิมม�น 2 ต่�มขัึ้�นต่อนกั�ริ 
 ก่ัอส่ร้ิ�งโริงแริม
•  เงินมัดจำำ�ท่ี่�ดินเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 สื่บเนื�องจำ�กักั�ริมัดจำำ�ท่ี่�ดินแปีลงหน้�งในสุ่ขุึ้มวิที่ซึ่อย 5 จำำ�นวน 34.5 ล้�นบ�ที่
•  สิ่นที่รัิพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�นลดลง 3.5 ล้�นบ�ที่ เนื�องจำ�กัปีี 2563 ไม่ม่เงินมัดจำำ�ส่ำ�หรัิบกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 16  
 ในขึ้ณ์ะท่ี่� ณ์ สิ่�น 2562 ม่กั�ริค่�มัดจำำ�ก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 16 คงเหลืออยู่จำำ�นวน 2.2 ล้�นบ�ที่

	 หนี�สิินรวม
 บริิษััที่ฯ ม่หน่�สิ่นริวม 2,747.1 ล้�นบ�ที่ และ 3,054.2 ล้�นบ�ที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2562 และ 2563 ต่�มลำ�ดับ หน่�สิ่นริวม
ในปีี 2563 เพิ�มข้ึ้�นเนื�องจำ�กั

•  เงินเบิกัเกิันบัญช่ั่และเงินกู้ัยืมริะยะสั่�นจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงิน เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 104.6 ล้�นบ�ที่โดยม�จำ�กัโริงแริม  
 โนโวเที่ล เช่ั่ยงใหม่ นิมม�น เจำอร์ิน่�ยฮั์ิบ โคริงกั�ริกัมล� 1 โคริงกั�ริกัมล� 2 โคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ และเพื�อเงินทุี่นหมุนเว่ยน  
 เป็ีนหลักั
•  เจ้ำ�หน่�อื�นลดลง 21.1 ล้�นบ�ที่จำ�กัปีี 2562 เนื�องจำ�กัโคริงกั�ริกัมล� 1 และกัมล� 2 และและโคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 36 ม่กั�ริ 
 จ่ำ�ยคืนหน่�ค่�หุ้นค้�งจ่ำ�ยให้แก่ัผู้ร่ิวมลงทุี่น
•  เงินป่ีนผลค้�งจ่ำ�ย ณ์ สิ่�นปีี 2562 ท่ี่� 55.7 ล้�นบ�ที่ ได้ถูีกัจ่ำ�ยออกัทัี่�งหมดในริะหว่�งปีี 2563
•  เงินกู้ัยมืจำ�กัส่ถี�บนักั�ริเงนิเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 โดยเปีน็กั�ริกู้ัยมืหน่�ริะยะย�วส่ำ�หริบั โคริงกั�ริส่ขุุึ้มวิที่ 16 โคริงกั�ริส่ขุุึ้มวิที่ 
 36 และโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่เป็ีนหลักั
•  ดอกัเบ่�ยค้�งจ่ำ�ยแก่ัส่ถี�บันกั�ริเงินและกิัจำกั�ริอื�นเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 33.2 ล้�นบ�ที่ และ 18.2 ล้�นบ�ที่  
 ต่�มลำ�ดับ เนื�องจำ�กักั�ริเพิ�มข้ึ้�นขึ้องเงินกู้ัยืม
•  เงินกู้ัยืมจำ�กักิัจำกั�ริอื�นเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 21.9 ล้�นบ�ที่ ส่�เหตุ่หลักัม�จำ�กักั�ริกู้ัยืมเพิ�มริะหว่�งปีีขึ้องโริงแริม 
 โอ๊ควูด เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ ภูัเก็ัต่ โคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่  โริงแริมโอ๊ควูดโฮิเที่ลเจำอร์ิน่�ย์ฮัิบพัที่ย� โคริงกั�ริเช่ั่ยงใหม่นิมม�น 3
•  ภั�ริะผูกัพันในผลขึ้�ดทุี่นในกั�ริร่ิวมค้�เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 14.6 ล้�นบ�ที่ สื่บเนื�องจำ�กัผลขึ้�ดทุี่นปีริะจำำ�ปีีขึ้อง 
 กิัจำกั�ริร่ิวมค้�
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•  หน่�สิ่นต่�มสั่ญญ�เช่ั่�เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 106.4 ล้�นบ�ที่ จำ�กักั�ริเปีล่�ยนแปีลงขึ้องม�ต่ริฐ�นบัญช่ั่
•  หน่�สิ่นไม่หมุนเว่ยนอื�นเพิ�มข้ึ้�นจำ�กัปีี 2562 จำำ�นวน 17.4 ล้�นบ�ที่ เป็ีนผลม�จำ�กัเงินปีริะกัันผลง�นส่ำ�หรัิบกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง 
 ขึ้องโคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 36 โคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ และ โคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 16 ซ้ึ่�งจำะจ่ำ�ยคืนต่�มสั่ญญ�ท่ี่�ริะบุไว้

ส่วนของผู้ถืือหุ้น

 ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััที่ฯ ม่ส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้นสุ่ที่ธิุเท่ี่�กัับ 881.9 ล้�นบ�ที่ ลดลงจำ�กั 1,097.9  ล้�นบ�ที่ ณ์ สิ่�นปีี 
2562 ซ้ึ่�งม่ริ�ยละเอ่ยดเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�ส่ำ�คัญ ดังน่�

•  ขึ้�ดทุี่นส่ะส่มท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นจำ�กัผลกั�ริขึ้�ดทุี่นสุ่ที่ธิุส่่วนท่ี่�เป็ีนขึ้องบริิษััที่ฯ ในปีี 2563 ท่ี่� 167 ล้�นบ�ที่
•  ส่่วนท่ี่�เป็ีนขึ้องส่่วนได้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จำควบคุมลดลงริ�ว 46 ล้�นบ�ที่เป็ีน 88.4 ล้�นบ�ที่ ณ์ สิ่�นปีี 2563

กิารวิเคราะห์กิระแสเงินสด

 เงินส่ดและริ�ยกั�ริเท่ี่ยบเท่ี่�เงินส่ด ณ์ สิ่�นปีี 2563 ขึ้องบริิษััที่ฯ อยู่ท่ี่� 119.1 ล้�นบ�ที่ ลดลง 373.3 ล้�นบ�ที่จำ�กั 492.4  
ณ์ สิ่�นปีี 2562 โดยกั�ริเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�ส่ำ�คัญขึ้องกัริะแส่เงินส่ดม่ดังน่� 

• บริิษััที่ฯม่กัริะแส่เงินส่ดจ่ำ�ยจำ�กักิัจำกัริริมกั�ริดำ�เนินง�นเป็ีนจำำ�นวน 166 ล้�นบ�ที่ ส่�เหตุ่หลักัม�จำ�กัผลขึ้�ดทุี่นสุ่ที่ธิุ  
 และกัริะแส่เงินส่ดจ่ำ�ยส่ำ�หรัิบเงินทุี่นหมุนเว่ยนขึ้องบริิษััที่ฯ (Working Capital) 
• กัริะแส่เงินส่ดจ่ำ�ยจำ�กักิัจำกัริริมกั�ริลงทุี่นจำำ�นวน 357 ล้�นบ�ที่ จำ�กัเงินลงทุี่นส่ำ�หรัิบกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริต่่�งๆ  
 ขึ้องบริิษััที่ฯ โดยส่่วนใหญ่เป็ีนเงินลงทุี่นในโคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ สุ่ขุึ้มวิที่ 16-2 และสุ่ขุึ้มวิที่ 36 นอกัจำ�กันั�นยังม่ 
 เงินส่ดจ่ำ�ยส่ำ�หรัิบมัดจำำ�ท่ี่�ดินในซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 5
• บริิษััที่ฯม่กัริะแส่เงินส่ดรัิบสุ่ที่ธิุจำ�กักัิจำกัริริมจำัดห�เงินอยู่ท่ี่� 150.8 ล้�นบ�ที่ ส่่วนใหญ่ม�จำ�กัเงินกู้ัยืมทัี่�งริะยะสั่�น 
 และริะยะย�วจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงิน ทัี่�งน่�บริิษััที่ฯ ม่เงินป่ีนผลจ่ำ�ยในปีี 2563 อยู่ท่ี่� 71.5 ล้�นบ�ที่

โค้รงการ ที�ตัั้�ง จำานวนห้อง/
ขนาดพื�นที�

สิถานะ

ธุุริกิัจำโริงแริม

กัมล� 1 ภูัเก็ัต่ 230 ได้รัิบกั�ริอนุมัติ่จำ�กั EIA และไดรั้ิบใบอนุญ�ต่ก่ัอส่ร้ิ�ง เนื�องจำ�กักั�ริ
ริะบ�ดขึ้อง COVID-19 กัำ�หนดกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งกัำ�ลังอยู่ริะหว่�งกั�ริ
พิจำ�ริณ์�

กัมล� 2 ภูัเก็ัต่ 200 ได้รัิบกั�ริอนุมัติ่จำ�กั EIA และไดรั้ิบใบอนุญ�ต่ก่ัอส่ร้ิ�ง เนื�องจำ�กักั�ริ
ริะบ�ดขึ้อง COVID-19 กัำ�หนดกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งกัำ�ลังอยู่ริะหว่�งกั�ริ
พิจำ�ริณ์�

นิมม�น 2 เช่ั่ยงใหม่ 150 ได้รัิบกั�ริอนุมัติ่จำ�กั BOI และ EIA เนื�องจำ�กักั�ริริะบ�ดขึ้อง COVID-19 
กัำ�หนดกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งกัำ�ลังอยู่ริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

นิมม�น 3 เช่ั่ยงใหม่ 141 อยู่ริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริออกัแบบ เนื�องจำ�กักั�ริริะบ�ดขึ้อง 
COVID-19 กัำ�หนดกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งกัำ�ลังอยู่ริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

โคริงกั�ริส่มุย เกั�ะส่มุย - อยู่ริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริออกัแบบ

โคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 5 กัรุิงเที่พมห�นคริ - อยู่ริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริออกัแบบ

สุ่ขุึ้มวิที่ 16-2 กัรุิงเที่พมห�นคริ 65 กั�ริก่ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำในช่ั่วงไต่ริม�ส่ 3/2563 เนื�องจำ�กักั�ริริะบ�ดขึ้อง 
COVID-19 กัำ�หนดกั�ริเปิีดกัำ�ลังอยู่ริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

สุ่ขุึ้มวิที่ 36 กัรุิงเที่พมห�นคริ 180 อยู่ริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง และค�ดว่�จำะเปิีดดำ�เนินกั�ริได้
ในช่ั่วงไต่ริม�ส่ 2/2564

ธุุริกิัจำให้เช่ั่�พื�นท่ี่�ศูนย์กั�ริค้�

ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ กัรุิงเที่พมห�นคริ 5,780 ต่ริ.ม. กั�ริก่ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำในช่ั่วงไต่ริม�ส่ 3/2563 ผู้เช่ั่�กัำ�ลังเข้ึ้�ต่กัแต่่งพื�นท่ี่�เช่ั่�

ธุุริกิัจำกััญชั่งและกััญชั่�แผนไที่ยเพื�อสุ่ขึ้ภั�พ

บริิษััที่ บ่ส่โปีค ไลฟ์ ไซึ่เอนซ์ึ่ 
จำำ�กััด

น่�น - ลงน�มบนัท้ี่กัข้ึ้อต่กัลงคว�มร่ิวมมือ (MOU) กัับมห�วทิี่ย�ลัยเที่คโนโลย่
ริ�ชั่มงคลล้�นน� น่�น
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กิารเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิารทิี่ส�าคัญ

เห้ตุการิณ์สำาคััญ

เห้ตุการิณ์สำาคััญ

เห้ตุการิณ์สำาคััญ

 คุณ์ปีริับชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล ม่คว�มส่นใจำในธุุริกิัจำอสั่งห�ริิมที่ริัพย์และเริิ�มธุุริกิัจำในปีี 2547 และได้ซืึ่�อท่ี่�ดินในซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16  

ซ้ึ่�งได้พัฒน�เป็ีนโคริงกั�ริเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ซิึ่ที่�ด่นส์่ 16 และในเวล�ต่่อม�ช่ั่วงปีี 2547-2549 ได้พัฒน�โคริงกั�ริโริงแริมโอ๊ควู้ด  

เริส่ซิึ่เดนส์่ สุ่ขุึ้มวิที่ 24 และโคริงกั�ริซิึ่ที่�ด่นส์่อ่กั 3 โคริงกั�ริ 

 บริิษััที่ฯ ก่ัอตั่�งเมื�อวันท่ี่� 13 กุัมภั�พันธ์ุ 2550 โดยคุณ์ปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล เพื�อปีริะกัอบธุุริกิัจำอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ ในรูิปีแบบ 

ส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย (Build-Operate-Sell หรืิอ BOS) ปีริะเภัที่โริงแริม เซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เม้นท์ี่ ศูนย์กั�ริค้� และอ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่� 

เมื�อกัลุ่มคริอบครัิวตั่ดสิ่นใจำท่ี่�จำะนำ�บริิษััที่ฯ เข้ึ้�จำดที่ะเบ่ยนในต่ล�ดหลักัที่รัิพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย จ้ำงได้ม่กั�ริปีรัิบโคริงส่ร้ิ�งกัลุ่มบริิษััที่ฯ ในปีี 2558

บริิษััที่ฯ ดำ�เนินกั�ริปีรัิบโคริงส่ร้ิ�งกั�ริถืีอหุ้นขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ ด้วยกั�ริเข้ึ้�ซืึ่�อเงินลงทุี่นในบริิษััที่ย่อยและกิัจำกั�ริกั�ริร่ิวม

ค้�ภั�ยใต้่กั�ริควบคุมเด่ยวกัันขึ้องกัลุ่มผู้ถืีอหุ้น โดยกั�ริปีรัิบโคริงส่ร้ิ�งขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ แล้วเส่ร็ิจำเมื�อ 16 กัันย�ยน 2558 

ในเดอืนสิ่งห�คม 2558 บริิษััที่ฯ ได้ที่ำ�สั่ญญ�กัับบริิษััที่ บ่ แอส่เซ็ึ่ที่ แมเนจำเม้นท์ี่ จำำ�กััด (เดมิชืั่�อบริิษััที่ บูทิี่ค แอส่เซ็ึ่ที่  

แมเนจำเม้นท์ี่ จำำ�กััด) หรืิอ (“BAM”) ซ้ึ่�งปีริะกัอบธุุริกิัจำบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์และเป็ีนกิัจำกั�ริ 

ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัันท่ี่�ม่ผู้ถืีอหุ้นใหญ่ร่ิวมกัันคือคริอบครัิวทัี่กัริ�ล เพื�อรัิบโอนพนักัง�นและรัิบโอนสั่ญญ�บริิห�ริจัำดกั�ริโคริงกั�ริ

อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ท่ี่�ดำ�เนินกั�ริโดย BAM ริวมถ้ีงสิ่นที่รัิพย์หลักัท่ี่�ใช้ั่ในกั�ริดำ�เนินง�น โดยบริิษััที่ฯ เข้ึ้�ดำ�เนินกั�ริต่�ม

สั่ญญ�บริิห�ริโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์แที่น BAM ตั่�งแต่่ กัันย�ยน 2558

ท่ี่�ปีริะชุั่มวิส่�มัญผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ ครัิ�งท่ี่� 5/2558 เมื�อวันท่ี่� 9 กัันย�ยน 2558 ม่มติ่อนุมัติ่กั�ริเพิ�มทุี่นจำดที่ะเบ่ยน

จำ�กั 38,249,500 บ�ที่ เป็ีน 340,000,000 บ�ที่ โดยแบ่งเป็ีนหุ้นส่�มัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่�หุ้นท่ี่�ต่ริ�ไว้หุ้นละ 100 บ�ที่

เมื�อวันท่ี่� 16 ธัุนว�คม 2558 บริิษััที่ฯ จำำ�หน�่ยโคริงกั�ริโริงแริมโอโซึ่ พัที่ย� โดยเปีน็กั�ริจำำ�หน�่ยหุ้นใหแ้ก่ัผู้ซืึ่�อโคริงกั�ริ 

ซึ่้�งเปี็นบุคคลที่่�ไม่เกั่�ยวขึ้้องกััน 

กัลุ่มบริิษััที่ฯ เปีิดให้บริิกั�ริโริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ภัูเกั็ต่ ปี่�ต่อง

ท่ี่�ปีริะชุั่มวิส่�มัญผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ ครัิ�งท่ี่� 1/2559 เมื�อวันท่ี่� 17 พฤษัภั�คม 2559 ม่มติ่อนุมัติ่กั�ริเปีล่�ยนแปีลงมูลค่�

หุน้ท่ี่�ต่ริ�ไว้จำ�กัหุน้ละ 100 บ�ที่ เป็ีน 1 บ�ที่ โดยมผ่ลให้จำำ�นวนหุน้ที่่�จำดที่ะเบย่นและชั่ำ�ริะแล้วเพิ�มจำ�กั 3,400,000 หุน้ 

เป็ีน 340,000,000 หุน้ 

วันท่ี่� 27 พฤษัภั�คม 2559 บริิษััที่ฯ ได้แปีริส่ภั�พเป็ีนบริิษััที่มห�ชั่น และได้เปีล่�ยนชืั่�อเป็ีน บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น 

จำำ�กััด(มห�ชั่น)

กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เริิ�มก่ัอส่ร้ิ�งและพฒัน�โคริงกั�ริมกิัซ์ึ่ยสู่ ศนูย์กั�ริค้�ซึ่มัเมอร์ิฮิลิล์และอ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซึ่มัเมอร์ิฮิบั

กัลุม่บริษิัทัี่ฯ เริิ�มก่ัอส่ร้ิ�งและพฒัน�โคริงกั�ริโริงแริมนิมม�น 1 ถีนนห้วยแก้ัว จำ.เช่ั่ยงใหม่ 

ในเดือนกัมุภั�พันธ์ุ กัลุม่บริิษัทัี่ฯ ได้จำำ�หน่�ยโคริงกั�ริศนูย์กั�ริค้�เรินฮิิลล์ ส่ขุึ้มุวทิี่ 47 ให้แก่ัผูซื้ึ่�อโคริงกั�ริซึ่้�งเป็ีนบคุคล

ภั�ยนอกั 

ในเดือนพฤศจำกิั�ยน กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เปิีดให้บริกิั�ริโริงแริมเจำอร์ิน่�ย์ฮิบั ภัเูกัต็่ 

ในช่ั่วงไต่ริม�ส่ 4/2560 กัลุ่มบริิษััที่ฯ เปิีดให้บริิกั�ริโคริงกั�ริศูนย์กั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์

2558

2559

2560
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ในเดือนกัมุภั�พันธ์ุ กัลุม่บริิษัทัี่ฯ ได้จำำ�หน่�ยโริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ภัเูก็ัต่ ป่ี�ต่อง ให้แก่ัผูซ้ึ่ื�อโคริงกั�ริซึ่้�งเป็ีนบคุคลภั�ยนอกั 

ในเดือนกัมุภั�พันธ์ุ กัลุม่บริิษัทัี่ฯ ได้ลงน�มในสั่ญญ�จำะซึ่ื�อจำะขึ้�ยและชั่ำ�ริะเงนิมดัจำำ�ค่�ที่่�ดิน ถี.ส่ขุึ้มุวทิี่ 36 เพื�อพฒัน�

เซึ่อร์ิวสิ่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ โดยริบัโอนกัริริมสิ่ที่ธุิใ์นวันที่่� 31 ต่ลุ�คม 2561 

ในเดือนเมษั�ยน กัลุม่บริษิัทัี่ฯ ได้ซืึ่�อและริบัโอนกัริริมส่ทิี่ธุิท์ี่่�ดนิ ถี.ส่ขุึ้มุวทิี่ 16 เพื�อพฒัน�โริงแริม 

ท่ี่�ปีริะชุั่มวิส่�มัญผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ ครัิ�งท่ี่� 1 เมื�อวันท่ี่� 8 มิถุีน�ยน 2561 ม่มติ่อนุมัติ่กั�ริเพิ�มทุี่นจำดที่ะเบ่ยนจำ�กั 

340,000,000 บ�ที่ เป็ีน 507,000,000 บ�ที่ โดยจัำดส่ริริหุ้นเพิ�มทุี่นเส่นอขึ้�ยแก่ัปีริะชั่�ชั่นทัี่�วไปี (IPO) จำำ�นวน 167,000,000 

หุ้น มูลค่�ท่ี่�ต่ริ�ไว้หุ้นละ 1 บ�ที่

ในเดอืนสิ่งห�คม กัลุม่บริษิัทัี่ฯ ได้ลงน�มในสั่ญญ�ซึ่ื�อขึ้�ยที่่�ดนิ (Land Sale and Purchase Agreement หรืิอ SPA)  และ

ชั่ำ�ริะเงนิมัดจำำ�ค่�ที่่�ดนิบริเิวณ์ ถี.กัมล�-ป่ี�ต่อง ต่.กัมล� อ.กัริะทู้ี่ จำ.ภูัเกัต็่ จำำ�นวน 28,400,000 บ�ที่ในเดอืนกัริกัฎ�คมและ

ส่งิห�คม โดยชั่ำ�ริะเงินส่่วนที่่�เหลือจำำ�นวน 113,600,000 บ�ที่ และริบัโอนกัริริมสิ่ที่ธุิใ์นวนัที่่� 22 พฤศจำกิั�ยน 2561

ในเดือนต่ลุ�คม กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เริิ�มส่่งมอบพื�นที่่�เช่ั่�ส่ำ�นกััง�นให้เช่ั่�ซึ่มัเมอร์ิฮิบัให้แก่ัผูเ้ช่ั่�

ในเดือนมกัริ�คม กัลุม่บริษิัทัี่ฯ เปิีดให้ผู้เช่ั่�เข้ึ้�ม�ใช้ั่พื�นที่่�ส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซึ่มัเมอร์ิฮิบัอย่�งเป็ีนที่�งกั�ริ 

ในเดือนมน่�คม กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เปิีดให้บริกิั�ริวิลล่� 1

ในเดือนเมษั�ยน กัลุม่บริษิัทัี่ฯ เปิีดให้บริกิั�ริโคริงกั�ริโริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล เจำอร์ิน่�ย์ฮิบั พัที่ย� จำ.ชั่ลบรุิ่ 

ในเดือนมถุิีน�ยน กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เปิีดให้บริิกั�ริโคริงกั�ริโริงแริมโนโวเที่ล เชั่ย่งใหม่ นมิม�น เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ ถี.ห้วยแก้ัว จำ.เชั่ย่งใหม่ 

และกัลุม่บริิษัทัี่ฯ ได้จำำ�หน่�ยโคริงกั�ริศนูย์กั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์และโคริงกั�ริส่ำ�นกััง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิฮัิบให้แก่ัผูซื้ึ่�อโคริงกั�ริ

ซึ่้�งเป็ีนบคุคลภั�ยนอกั

เพิ�มที่นุจำดที่ะเบย่นขึ้องบริษิัทัี่โดยกั�ริออกัหุน้ส่�มัญเพิ�มที่นุใหม่จำำ�นวน 167,000,000 หุน้ ในริ�ค�หุน้ละ 2.86 บ�ที่ เพื�อ

เส่นอขึ้�ยแก่ัปีริะชั่�ชั่นเป็ีนคริั�งแริกั 

นำ�หุน้เข้ึ้�จำดที่ะเบย่นในต่ล�ดหลกััที่รัิพย์เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี่� 14 พฤศจำกิั�ยน 2562

ในเดือนมกัริ�คม กัลุม่บริษิัทัี่ฯ เซ็ึ่นส่ญัญ�จำะซึ่ื�อจำะขึ้�ยที่่�ดนิในบริเิวณ์ส่ขุึ้มุวทิี่ซึ่อย 5

ในเดอืนเมษั�ยน กัลุ่มบริษิัทัี่ฯ ปิีดโริงแริมที่ั�งในกัริงุเที่พมห�นคริและต่่�งจำงัหวดัเป็ีนกั�ริชั่ั�วคริ�วต่�มม�ต่ริกั�ริริฐับ�ลเพื�อ

ส่กัดักั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้องเชั่ื�อไวริสั่โคโริน� (โควิด-19) ในปีริะเที่ศไที่ย

ในเดือนพฤษัภั�คม กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เปิีดดำ�เนนิกั�ริโริงแริมในกัริงุเที่พมห�นคริ พทัี่ย� และเชั่ย่งใหม่ เมื�อริฐับ�ลปีริะกั�ศ

ผ่อนปีรินม�ต่ริกั�ริกั�ริป้ีองกัันกั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้องเชืั่�อไวริสั่โคโริน� (โควดิ-19) ในปีริะเที่ศไที่ย

ในเดือนกันัย�ยน กัลุม่บริิษัทัี่ฯ เปิีดให้ผู้เช่ั่�เข้ึ้�ม�ใช้ั่พื�นที่่�ส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซึ่มัเมอร์ิพอยท์ี่ อย่�งเป็ีนที่�งกั�ริ

ในเดอืนตุ่ล�คม กัลุม่บริิษัทัี่ฯ ลงน�มบนัที่ก้ัข้ึ้อต่กัลงคว�มร่ิวมมอืในโคริงกั�ริส่นบัส่นนุกััญชั่งและกััญชั่�ที่�งกั�ริแพที่ย์

เพื�อพฒัน�กั�ริท่ี่องเที่่�ยวเชั่งิส่ขุึ้ภั�พกับัมห�วทิี่ย�ลยัเที่คโนโลยร่ิ�ชั่มงคลล้�นน� จำงัหวดัน่�น

2561
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ลักิษณะกิารประกิอบูธุุรกิิจ

 บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััที่ย่อย  

(ริวมเร่ิยกัว่� “กัลุ่มบริิษััที่ฯ”) ปีริะกัอบธุุริกิัจำหลักัคือกั�ริส่ร้ิ�งโอกั�ส่ 

ในกั�ริลงทุี่นในโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพยรู์ิปีแบบใหม่ให้แก่ัผู้ร่ิวมลงทุี่น ได้แก่ั 

กั�ริพัฒน�โคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ในรูิปีแบบส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย 

(Build-Operate-Sell: BOS) ปีริะเภัที่โริงแริม เซึ่อร์ิวิส่อพ�ริ์ที่เมนที่์ 

อสั่งห�ริิมที่ริัพย์เพื�อกั�ริค้� เช่ั่น ศูนย์กั�ริค้�และอ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�  

ในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ศักัยภั�พทัี่�วปีริะเที่ศ ได้แก่ั กัรุิงเที่พฯ ชัั่�นในย่�นสุ่ขุึ้มวิที่ต่อนต้่น 

และเมืองท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ส่ำ�คัญ เช่ั่น พัที่ย� ภูัเก็ัต่ และเช่ั่ยงใหม่ นอกัจำ�กัน่� 

บริิษััที่ฯ ยังม่แผนกัริะจำ�ยคว�มเส่่�ยง (Diversification Strategy) โดยร่ิวม

ลงทุี่นในธุุริกิัจำอื�นๆ เช่ั่น กั�ริวิจัำย กั�ริพัฒน�และปีลูกั แปีริรูิปีและพัฒน�

ผลิต่ภััณ์ฑ์์จำ�กักััญชั่งและกััญชั่�แผนไที่ยเพื�อสุ่ขึ้ภั�พ

 ผู้ร่ิวมลงทุี่นกัับบริิษััที่ฯ ได้แก่ั กัลุ่มส่ถี�บันลงทุี่นริ�ยใหญ่ กัลุ่มบริิษััที่ขึ้องคริอบครัิวท่ี่�ม่เงินลงทุี่นและต้่องกั�ริร่ิวมลงทุี่น ภั�ยใต้่
เงื�อนไขึ้ที่�งกั�ริค้� กั�ริเจำริจำ� กั�ริดำ�เนินกั�ริที่�งกัฎหม�ยและกั�ริปีฏิิบัติ่ต่่อสิ่�งแวดล้อมท่ี่�ด่ท่ี่�สุ่ด โดยร่ิวมลงทุี่นกัับบริิษััที่ฯ ในอสั่งห�ริิมที่รัิพย์
ตั่�งแต่่เริิ�มพัฒน� และ/หรืิอ ในโคริงกั�ริท่ี่�ม่อยู่เดิมและพัฒน�อย่�งต่่อเนื�องไปีสู่่ขัึ้�นต่อนสุ่ดท้ี่�ยเมื�อโคริงกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำ จำนพร้ิอม 
ให้บริิกั�ริและม่กัริะแส่เงินส่ดอย่�งต่่อเนื�อง

 บริิษััที่ฯ มุ่งเน้นกั�ริส่ร้ิ�งที่�งเลือกัลงทุี่นในปีริะเภัที่อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ท่ี่�ที่ำ�ให้เกิัดปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดในท่ี่�ดินนั�นๆ เพื�อให้เกิัดผล
ต่อบแที่นสู่งสุ่ดและส่�ม�ริถีส่ร้ิ�งกัริะแส่เงินส่ดต่่อเนื�อง เมื�อพัฒน�โคริงกั�ริเส่ร็ิจำแล้ว บริิษััที่ฯ จำะจำำ�หน่�ยโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ออกั
ไปีแก่ัผู้ซืึ่�อโคริงกั�ริท่ี่�ต้่องกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำอสั่งห�ริิมที่รัิพยแ์ต่่ไม่ม่ศักัยภั�พในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริด้วยต่นเอง และ/หรืิอ ไม่ต้่องกั�ริรัิบคว�ม
เส่่�ยงในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ

 บริิษััที่ฯ จำะนำ�เงินกัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริท่ี่�ได้รัิบม�ต่่อยอดโดยลงทุี่นและพัฒน�โคริงกั�ริใหม่อย่�งต่่อเนื�อง เพื�อส่ร้ิ�งผล
ต่อบแที่นจำ�กักั�ริขึ้�ยในริะดับท่ี่�ไม่ต่ำ��กัว่�ท่ี่�ตั่�งไว้และจ่ำ�ยเป็ีนเงินป่ีนผลแก่ัผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ ทัี่�งน่�บริิษััที่ฯ จำะเป็ีนผู้ให้บริิกั�ริเริิ�มตั่�งแต่่
ขัึ้�นต่อนกั�ริริิเริิ�มโคริงกั�ริ (Origination) กั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ (Development) กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริโคริงกั�ริ (Asset Management) ไปี
จำนถ้ีงกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ (Exit) ซ้ึ่�งในแต่่ละขัึ้�นต่อนบริิษััที่ฯ จำะที่ำ�หน้�ท่ี่�เป็ีนผู้ให้บริิกั�ริ และ/หรืิอ เป็ีนผู้บริิห�ริ เพื�อให้โคริงกั�ริเกิัดมูลค่�
สู่งสุ่ด และบริิษััที่ฯ จำะได้รัิบริ�ยได้ค่�บริิกั�ริในแต่่ละขัึ้�นต่อนต่�มท่ี่�ต่กัลงกัันกัับผู้ร่ิวมลงทุี่นจำนจำบโคริงกั�ริ ขัึ้�นต่อนขึ้องกั�ริส่ร้ิ�ง-ดำ�เนิน
ง�น-ขึ้�ย ม่ดังน่�

 กั�ริส่ร้ิ�งเริิ�มตั่�งแต่่กั�ริริิเริิ�มโคริงกั�ริไปีจำนถ้ีงกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งและพัฒน� โดยบริิษััที่ฯ จำะดำ�เนินกั�ริวิเคริ�ะห์และศ้กัษั�พื�นท่ี่�ท่ี่�ม่
ศักัยภั�พท่ี่�ส่�ม�ริถีพัฒน�อสั่งห�ริิมที่รัิพยต์่�มคว�มเหม�ะส่มขึ้องพื�นท่ี่� ริวมถ้ีงพิจำ�ริณ์�ส่ภั�พต่ล�ดและกั�ริแข่ึ้งขัึ้นในพื�นท่ี่� เพื�อพิจำ�ริณ์�
ถ้ีงคว�มเป็ีนไปีได้ในกั�ริลงทุี่นพัฒน�โคริงกั�ริ ห�กัโคริงกั�ริม่คว�มเป็ีนไปีได้ท่ี่�จำะให้ผลต่อบแที่นคุ้มค่� กัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะจัำดซืึ่�อท่ี่�ดินและ
ดำ�เนินกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริต่�มแผนท่ี่�ว�งไว้ ริะหว่�งน่�กัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะชัั่กัชั่วนผู้ร่ิวมลงทุี่นทัี่�งในปีริะเที่ศและต่่�งปีริะเที่ศให้เข้ึ้�ร่ิวมลงทุี่น
ในโคริงกั�ริต่่�งๆ ร่ิวมกััน นอกัเหนือจำ�กัเงินร่ิวมทุี่นบริิษััที่ฯ จำะเร่ิยกัเก็ับค่�บริิกั�ริแริกัเข้ึ้� (Origination Fee) จำ�กัผู้ร่ิวมลงทุี่น ซ้ึ่�งเป็ีน
ริ�ยได้จำ�กักั�ริให้บริิกั�ริตั่�งแต่่กั�ริจำัดห�ท่ี่�ดิน วิเคริ�ะห์ และศ้กัษั�คว�มเปี็นไปีได้ขึ้องโคริงกั�ริ ริวมถ้ีงกัลยุที่ธ์ุในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ 
(Development Strategy) เช่ั่นส่่วนผส่มขึ้องโคริงกั�ริ (Development Mix) รูิปีแบบขึ้องโคริงกั�ริ ปีริะม�ณ์กั�ริต้่นทุี่น และริะยะเวล�
กั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ

 ส่ำ�หรัิบขัึ้�นต่อนถัีดม�คือกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งและพัฒน�บริิษััที่ฯ จำะเป็ีนผู้บริิห�ริจัำดกั�ริโคริงกั�ริโดยที่ำ�ง�นร่ิวมกัับท่ี่�ปีร้ิกัษั�โคริงกั�ริ
ด้�นต่่�งๆ เช่ั่น ส่ถี�ปีนิกั วิศวกัริ ผู้ส่ำ�ริวจำปีริิม�ณ์ (Quantity Surveyor) ผู้บริิห�ริจัำดกั�ริกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง ในกั�ริบริิห�ริกั�ริออกัแบบ  
ขึ้ออนุญ�ต่ก่ัอส่ร้ิ�ง คัดเลือกัผู้รัิบเหม� และควบคมุกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริใหเ้ป็ีนไปีต่�มแผนโดยในขัึ้�นต่อนน่�บริิษััที่ฯ จำะเร่ิยกัเก็ับค่�ธุริริมเน่ยม
พัฒน�โคริงกั�ริ (Development Fee) จำ�กับริิษััที่ท่ี่�ดำ�เนินโคริงกั�ริ กั�ริส่ร้ิ�งส่�ม�ริถีแบ่งได้เป็ีน 2 ขัึ้�นต่อน คือ
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1. ข้ันตอนก่ิอนกิารพัฒนาโครงกิาร ได้แก่ั

การเลือกทำาเลและจัดหาที�ดิน	บริิษััที่ฯ จำะจัำดซืึ่�อท่ี่�ดินต่�มแผนง�นลงทุี่น โดยบริิษััที่ฯ ไม่ม่นโยบ�ยซืึ่�อท่ี่�ดินเก็ับไว้ เน้นกั�ริซืึ่�อ

ท่ี่�ดินท่ี่�ม่กั�ริเติ่บโต่สู่งและม่คว�มเส่่�ยงต่ำ�� โดยพิจำ�ริณ์�องค์ปีริะกัอบส่ำ�คัญ ได้แก่ั ที่ำ�เลท่ี่�ตั่�งท่ี่�เหม�ะส่มและม่ศักัยภั�พ ลักัษัณ์ะและ 

รูิปีร่ิ�งท่ี่�ดิน ผังเมืองท่ี่�ท่ี่�ดินแห่งนั�นตั่�งอยู ่ ข้ึ้อจำำ�กััดกั�ริใช้ั่ท่ี่�ดินและกัฎหม�ยท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้อง ซ้ึ่�งจำะเป็ีนตั่วกัำ�หนดรูิปีแบบขึ้องโคริงกั�ริ 

ริ�ค�ขึ้องท่ี่�ดินเหม�ะส่มและม่คว�มได้เปีร่ิยบในกั�ริแข่ึ้งขัึ้นด้�นริ�ค� ทัี่�งในกัริณ่์เป็ีนกัริริมสิ่ที่ธ์ิุในกั�ริคริอบคริอง สิ่ที่ธิุกั�ริเช่ั่� และ

สิ่ที่ธิุปีริะโยชั่น์จำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริส่่งเส่ริิมกั�ริลงทุี่น (BOI) และสิ่ที่ธิุปีริะโยชั่น์อื�นๆ เป็ีนต้่น ห�กัเป็ีนโคริงกั�ริเซึ่อร์ิวิส่ 

อพ�ร์ิที่เมนท์ี่หรืิอโริงแริมบริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�จัำดห�ท่ี่�ดินท่ี่�ม่กัริริมสิ่ที่ธ์ิุในกั�ริคริอบคริอง และห�กัเป็ีนศูนย์กั�ริค้�หรืิอส่ำ�นักัง�น

ให้เช่ั่�บริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�ทัี่�งปีริะเภัที่ม่กัริริมส่ทิี่ธ์ิุในกั�ริคริอบคริอง และปีริะเภัที่ส่ทิี่ธิุกั�ริเช่ั่� นอกัจำ�กัน่�กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่กั�ริศ้กัษั�

และเกั็บข้ึ้อมูลท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับริ�ค�ท่ี่�ดินอย่�งส่มำ��เส่มอ ที่ำ�ให้ส่�ม�ริถีปีริะเมินและว�งแผนกั�ริซืึ่�อท่ี่�ดินได้อย่�งเหม�ะส่มและ 

ม่ปีริะส่ิที่ธุิภั�พ ริวมที่ั�งส่อดคล้องกัับแผนธุุริกัิจำขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ

การศึูกษาค้วามเป็นได้ของโค้รงการ	บริิษััที่ฯ จำะดำ�เนินกั�ริจัำดที่ำ�กั�ริศ้กัษั�คว�มเป็ีนไปีได้ขึ้องโคริงกั�ริ เพื�อปีริะกัอบกั�ริตั่ดสิ่น

ใจำกั�ริลงทุี่น โดยคำ�น้งถ้ีงคว�มเป็ีนไปีได้ในกั�ริดำ�เนินง�น คว�มคุ้มค่�ต่่อกั�ริลงทุี่น กั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มข้ึ้อกัำ�หนดและกัฎหม�ย และ

กั�ริใชั่้ปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดขึ้องที่่�ดินนั�นๆ ซึ่้�งกั�ริศ้กัษั�คว�มเปี็นไปีได้ขึ้องโคริงกั�รินั�น ปีริะกัอบด้วย

กั�ริศ้กัษั�คว�มเป็ีนไปีได้ที่�งกั�ยภั�พขึ้องโคริงกั�ริ บริิษััที่ฯ จำะที่ำ�กั�ริศ้กัษั�และวิเคริ�ะห์ข้ึ้อมูลท่ี่�ดิน ที่ำ�เล ต่ำ�แหน่งท่ี่�ตั่�ง  

กั�ริคมน�คม ส่ภั�พแวดล้อม ริวมถี้งขึ้้อจำำ�กััดที่�งด้�นกัฎหม�ย เพื�อให้ได้ริูปีแบบที่�งกั�ยภั�พที่่�เหม�ะส่มขึ้องโคริงกั�ริ 

เชั่่น พื�นที่่�อ�ค�ริ พื�นที่่�ใชั่้ส่อย จำำ�นวนห้องพักั จำำ�นวนชั่ั�น ลักัษัณ์ะโคริงส่ริ้�ง เปี็นต่้น

กั�ริศ้กัษั�คว�มเป็ีนไปีได้ที่�งด้�นกัฎหม�ย บริิษััที่ฯ จำะต่ริวจำส่อบส่ถี�นะขึ้องโคริงกั�ริเบื�องต้่น โดยจำะพิจำ�ริณ์�ว่�พื�นท่ี่�

หรืิอท่ี่�ดินหรืิออ�ค�ริดังกัล่�วม่คว�มเส่่�ยงในกั�ริลงทุี่นและพัฒน�โคริงกั�ริหรืิอไม่ หลังจำ�กันั�นจำะม่กั�ริว่�จ้ำ�งท่ี่�ปีร้ิกัษั�ที่�ง

กัฎหม�ยเพื�อต่ริวจำส่อบส่ถี�นะขึ้องโคริงกั�ริอย่�งละเอ่ยด โดยศ้กัษั�ขึ้้อกัฎหม�ยที่่�เกั่�ยวขึ้้องกัับโคริงกั�ริ อ�ที่ิ กัฎหม�ย

ผังเมือง ขึ้้อบัญญัต่ิที่้องถีิ�น กัฎหม�ยควบคุมอ�ค�ริ คว�มถีูกัต่้องและคริบถี้วนขึ้องโฉนดที่่�ดิน เปี็นต่้น

กั�ริศ้กัษั�คว�มเปีน็ไปีไดท้ี่�งกั�ริต่ล�ด บริิษััที่ฯ จำะศ้กัษั�แนวโนม้อุปีส่งคแ์ละอุปีที่�นขึ้องต่ล�ด (กั�ริที่อ่งเท่ี่�ยว ศูนยก์ั�ริค�้

และอื�นๆ) ส่ภั�พแวดล้อมที่�งกั�ริต่ล�ด เชั่่น มูลค่�ต่ล�ด คู่แขึ้่ง พฤต่ิกัริริมต่ล�ด ในแต่่ละพื�นที่่� เปี็นต่้น ริวมถี้งผลกั�ริ

ศก้ัษั�หรืิอวเิคริ�ะห์ที่�งกั�ริต่ล�ด เพื�อช่ั่วยปีริะกัอบกั�ริตั่ดส่นิใจำในกั�ริเลอืกักัลยทุี่ธ์ุท่ี่�เหม�ะส่มและใช้ั่ในกั�ริเลอืกัปีริะเภัที่

ขึ้องอส่ังห�ริิมที่ริัพย์ที่่�กัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะพัฒน�

กั�ริศ้กัษั�คว�มเป็ีนไปีได้ที่�งกั�ริเงิน บริิษััที่ฯ จำะจัำดที่ำ�แบบจำำ�ลองที่�งกั�ริเงิน (Financial Model) โดยจำะพิจำ�ริณ์�ถ้ีง

ต้่นทุี่นขึ้องโคริงกั�ริผลกั�ริดำ�เนนิง�นในอน�คต่และอตั่ริ�ผลต่อบแที่นขึ้องโคริงกั�ริ ห�กัโคริงกั�ริใดท่ี่�กัลุ่มบริิษััที่ฯ พิจำ�ริณ์�

ว่�พัฒน�แล้วจำะได้อัต่ริ�ผลต่อบแที่นภั�ยในขึ้องผู้ถืีอหุ้น (Equity Internal Rate of Return “IRR”) ในริะดับไม่ต่ำ��กัว่�

ท่ี่�กัำ�หนด กัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะดำ�เนินกั�ริลงทุี่นพัฒน�โคริงกั�ริดังกัล่�วนั�น

กั�ริเจำริจำ�ต่่อริองและกั�ริที่ำ�สั่ญญ�ซืึ่�อขึ้�ยท่ี่�ดิน หลังจำ�กักั�ริศ้กัษั�คว�มเปีน็ไปีไดแ้ละกั�ริต่ริวจำส่อบส่ถี�นะขึ้องโคริงกั�ริ 

บริิษััที่ฯ จำะเจำริจำ�กัับเจ้ำ�ขึ้องท่ี่�ดิน เพื�อที่ำ�กั�ริซืึ่�อหรืิอเช่ั่�ท่ี่�ดินท่ี่�จำะนำ�ม�พัฒน�โคริงกั�ริหลังจำ�กัท่ี่�ต่กัลงริ�ค�ได้กัลุ่มบริิษััที่ฯ 

จำะที่ำ�ส่ัญญ�จำะซึ่ื�อจำะขึ้�ยที่่�ดินกัับผู้ขึ้�ยหริือที่ำ�บันที่้กัขึ้้อต่กัลงเพื�อเชั่่�ที่่�ดิน ที่ั�งน่�ต่�มนโยบ�ยขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะที่ำ�กั�ริ

โอนที่่�ดินหริือจำดที่ะเบ่ยนส่ิที่ธุิกั�ริเชั่่�ท่ี่�ดินหลังจำ�กัวันที่่�ลงน�มในส่ัญญ�จำะซึ่ื�อจำะขึ้�ยที่่�ดินหริือวันที่่�ลงน�มในบันที่้กั 

ขึ้้อต่กัลงเพื�อเชั่่�ที่่�ดินซึ่้�งริะยะเวล�จำะขึ้้�นอยู่กัับกั�ริเจำริจำ�ต่กัลงกัับเจำ้�ขึ้องที่่�ดินในแต่่ละโคริงกั�ริ โดยที่่�จำะม่กั�ริว�งเงิน

มัดจำำ�ในวันที่่�ลงน�มในส่ัญญ�จำะซึ่ื�อจำะขึ้�ยที่่�ดินหริือวันที่่�ลงน�มในบันที่้กัขึ้้อต่กัลงเพื�อเชั่่�ที่่�ดิน

กั�ริจัำดห�เงินลงทุี่นและผู้ร่ิวมทุี่น บริิษััที่ฯ จำะดำ�เนินกั�ริจัำดห�แหล่งเงินลงทุี่นเพื�อให้มั�นใจำว่�โคริงกั�ริท่ี่�กัำ�ลังจำะพัฒน�จำะ

ม่เงินลงทุี่นเพ่ยงพอต่�มแผนธุุริกิัจำ โดยแหล่งเงินทุี่นในอด่ต่ขึ้องบริิษััที่ฯ ม�จำ�กั 2 แหล่ง ได้แก่ั

เงินกู้ัยืมจำ�กัธุน�ค�ริพ�ณิ์ชั่ย์เป็ีนสั่ดส่่วนปีริะม�ณ์ร้ิอยละ 60 - 70 ขึ้องต้่นทุี่นโคริงกั�ริ

เงินทุี่นหมุนเว่ยนขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ และเงินทุี่นจำ�กัผู้ร่ิวมทุี่น เป็ีนสั่ดส่่วนปีริะม�ณ์ ร้ิอยละ 30 - 40 ขึ้องต้่นทุี่น

โคริงกั�ริ ทัี่�งในรูิปีแบบเงินกู้ัยืมและเงินทุี่น โดยอ�จำเป็ีนกั�ริร่ิวมทุี่นริะหว่�งกัลุ่มบริิษััที่ฯ และผู้ร่ิวมลงทุี่นม�กักัว่�  

1 ริ�ย โดยผู้ร่ิวมลงทุี่นทัี่�งหมดไม่ได้เป็ีนผู้ถืีอหุ้นในกัลุ่มบริิษััที่ฯ และไม่ใช่ั่บุคคลท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกััน ในส่่วนขึ้องเงินกู้ัยมืจำะ

ม่กั�ริคิดอัต่ริ�ดอกัเบ่�ยในอัต่ริ�ใกัล้เค่ยงกัับดอกัเบ่�ยเงินกู้ัยืมธุน�ค�ริและไม่ม่เงื�อนไขึ้กั�ริกู้ัยืมท่ี่�ที่ำ�ให้บริิษััที่ฯ  

เส่่ยปีริะโยชั่น์หลักัเกัณ์ฑ์์กั�ริเลือกัผู้ร่ิวมลงทุี่น คือ เป็ีนผู้ร่ิวมลงทุี่นท่ี่�ไม่ม่ส่่วนร่ิวมบริิห�ริง�น ทัี่�งน่�ภั�ยหลังจำ�กั บริิษััที่ฯ 

เข้ึ้�จำดที่ะเบ่ยนในต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ฯ แล้ว กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ยท่ี่�จำะลงทุี่นในโคริงกั�ริใหม่ด้วยเงินทุี่นท่ี่�ริะดมได้

ในต่ล�ดทุี่นและกัริะแส่เงินส่ดภั�ยในบริิษััที่ฯ

23บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



2. ข้ันตอนกิารพัฒนาโครงกิาร ได้แก่ั

การออกแบบและวางแผนก่อสิร้าง	บริิษััที่ฯ จำะดำ�เนินกั�ริปีริะส่�นง�นให้ผู้เช่ั่�ยวชั่�ญออกัแบบโคริงกั�ริโดยละเอ่ยดทัี่�งด้�น

ส่ถี�ป่ีต่ยกัริริมโคริงส่ร้ิ�ง และง�นริะบบ โดยว่�จ้ำ�งท่ี่�ปีร้ิกัษั� ส่ถี�ปีนิกั วิศวกัริ ผู้เช่ั่�ยวชั่�ญด้�นสิ่�งแวดล้อม ซ้ึ่�งข้ึ้�นอยู่กัับลักัษัณ์ะ

ขึ้องแต่่ละโคริงกั�ริในป่ีจำจุำบันบริิษััที่ฯ ใช้ั่บริิกั�ริหล�ยบริิษััที่ เพื�อที่ำ�หน้�ท่ี่�ต่ริวจำส่อบปีริิม�ณ์และริ�ค�ตั่�งแต่่ขัึ้�นต่อนก่ัอนพัฒน�

โคริงกั�ริ ซ้ึ่�งริวมถ้ีงกั�ริช่ั่วยปีริะเมินต้่นทุี่นแบบก่ัอส่ร้ิ�งให้ต่ริงต่�มคุณ์ส่มบัติ่ท่ี่�บริิษััที่ต้่องกั�ริ ไปีจำนถ้ีงริะหว่�งกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งในทุี่กั

ริะยะไปีจำนกัริะทัี่�งปิีดง�น ขัึ้�นต่อนกั�ริออกัแบบและว�งแผนก่ัอส่ร้ิ�งน่�จำะใช้ั่ริะยะเวล�ปีริะม�ณ์ 3-6 เดือน พร้ิอมไปีกัับกั�ริจัำดห�

เงินในกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง โดยส่่วนใหญ่กัลุ่มบริิษััที่ฯ จำะเริิ�มออกัแบบโคริงกั�ริก่ัอนลงน�มรัิบโอนกัริริมส่ทิี่ธ์ิุหรืิอจำดที่ะเบ่ยนกั�ริเช่ั่�ท่ี่�ดินจำ�กัผู้ขึ้�ย

การขอใบอนุญาตั้ตั้่างๆ กั�ริขึ้อคว�มเห็นชั่อบและกั�ริขึ้อใบอนุญ�ต่หลักัๆ ได้แกั่

ริ�ยง�นกั�ริวิเคริ�ะห์ผลกัริะที่บส่ิ�งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ส่ำ�หริับโคริงกั�ริที่่�ต่้องม่กั�ริ

ขึ้อคว�มเห็นชั่อบ ซ้ึ่�งใชั่้เวล�ในกั�ริขึ้อคว�มเห็นชั่อบปีริะม�ณ์ 4-7 เดือน โดยที่่�ผ่�นม�กัลุ่มบริิษััที่ฯ ไม่ม่ปีริะเด็นเรืิ�อง 

ผลกัริะที่บต่่อส่ิ�งแวดล้อม

กั�ริขึ้อใบอนุญ�ต่กั่อส่ริ้�งอ�ค�ริ

กั�ริขึ้อบัต่ริส่่งเส่ริิมจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริส่่งเส่ริิมกั�ริลงทุี่น (Board of Investment: BOI) ขึ้องกิัจำกั�ริโริงแริม ซ้ึ่�งจำะต้่องม่

จำำ�นวนห้อง และ/หรืิอ ม่ทุี่นจำดที่ะเบ่ยนต่�มกัำ�หนด และใช้ั่ริะยะเวล�ในกั�ริขึ้อบัต่ริส่่งเส่ริิมปีริะม�ณ์ 4-6 เดือน โดยใน

ปี่จำจำุบันม่ 9 โคริงกั�ริ ที่่�ได้ริับบัต่ริส่่งเส่ริิมจำ�กั BOI ได้แกั่ โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์สุ่ขึุ้มวิที่ 11, โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์สุ่ขึุ้มวิที่ 23,  

โริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล เจำอริ์น่�ย์ฮิับ ภัูเกั็ต่, โริงแริมโนโวเที่ล เชั่่ยงใหม่ นิมม�น เจำอริ์น่�ย์ฮิับ, โริงแริมเชั่่ยงใหม่นิมม�น 2, 

โริงแริมเชั่่ยงใหม่นิมม�น 3, เซึ่อริ์วิส่อพ�ริ์ที่เมนที่์ ถีนนสุ่ขึุ้มวิที่ 36, โริงแริมกัมล� 1, และโริงแริมกัมล� 2

การค้ดัเลอืกผูร้บัเหมาและการจดัหาวสัิดุ กัลุม่บริษิัทัี่ฯ ให้คว�มส่ำ�คญักับัคณุ์ภั�พและคว�มน่�เชั่ื�อถืีอขึ้องผูร้ิบัเหม� เพื�อให้แน่ใจำ

ได้ว่� โคริงกั�ริจำะม่คุณ์ส่มบัติ่ต่�มท่ี่�บริิษััที่ต้่องกั�ริและเส่ร็ิจำทัี่นเวล�เป็ีนไปีต่�มแผน เมื�อวิศวกัริควบคุมต้่นทุี่นได้ปีริะเมินต้่นทุี่น

ง�นแต่่ละส่่วนแล้วนั�น ที่�งบริิษััที่ฯ จำะเปิีดปีริะมูลผู้ริับเหม�หลักั ซ้ึ่�งโดยปีกัติ่จำะติ่ดต่่อผู้ริับเหม�ริะดับแนวหน้�ทัี่�งหมดซ้ึ่�งจำะม่

ปีริะม�ณ์ 10 บริิษััที่ โดยใช้ั่วิธุ่ปีริะมูลง�น และจำะคัดเลือกัจำ�กัผู้รัิบเหม�อย่�งน้อย 3 ริ�ยท่ี่�เส่นอข้ึ้อเส่นอด้�นเที่คนิคและข้ึ้อเส่นอ

ด้�นริ�ค�ริวมถ้ีงต่�ริ�งเวล�ท่ี่�ค�ดว่�จำะใช้ั่ม�ยังกัลุ่มบริิษััที่ฯ โดยบริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�จำ�กัหล�ยๆ องค์ปีริะกัอบไม่ว่�จำะเป็ีนคว�ม

เช่ั่�ยวชั่�ญส่ำ�หรัิบปีริะเภัที่โคริงกั�ริ ริ�ค� ริะยะเวล�ท่ี่�ใช้ั่ แล้วจ้ำงคัดเลือกัผู้รัิบเหม�หลักัและที่ำ�สั่ญญ�ต่กัลงโดยกัำ�หนดริ�ค�ชัั่ดเจำน

การก่อสิร้างและการค้วบคุ้มค้วามค้ืบหน้าและตั้้นทุนการก่อสิร้าง กัลุ่มบริิษััที่ฯ ให้คว�มส่ำ�คัญกัับม�ต่ริฐ�นในกั�ริกั่อส่ริ้�งและ

คุณ์ภั�พขึ้องวัส่ดุกั่อส่ริ้�ง โดยม่นโยบ�ยท่ี่�จำะแต่่งตั่�งผู้รัิบเหม�หลักั ซึ่้�งรัิบเหม�กั่อส่ริ้�งแบบเบ็ดเส่ร็ิจำและม่กั�ริแต่่งตั่�งผู้รัิบเหม�

ริ�ยย่อยอื�นๆ ต่�มคว�มเชั่่�ยวชั่�ญในง�นแต่่ละปีริะเภัที่ เช่ั่น ง�นต่กัแต่่งภั�ยใน ง�นริะบบ ง�นลฟิต์่ ง�นเคริื�องปีริบัอ�กั�ศ เป็ีนต้่น 

ที่ั�งน่�จำะชั่่วยให้กัลุ่มบริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีควบคุมคุณ์ภั�พและค่�ใชั่้จำ่�ยให้เปี็นไปีต่�มแผนกั�ริลงทีุ่นและงบปีริะม�ณ์ได้

การจัดหาผู้บริหารจัดการอสัิงหาริมทรัพย์ บริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ยกัำ�หนดให้บริิษััที่ฯ เป็ีนผู้บริิห�ริจัำดกั�ริสิ่นที่รัิพย์ขึ้องทุี่กัโคริงกั�ริ 

ซ้ึ่�งริวมง�นส่นับส่นุน เช่ั่น ด้�นบัญช่ั่กั�ริเงิน ภั�ษ่ัอ�กัริ กั�ริขึ้ออนุญ�ต่ กั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริผลกั�ริดำ�เนินง�น

ให้เป็ีนไปีต่�มแผนธุุริกิัจำ ส่ำ�หรัิบส่่วนง�นโริงแริม / ง�นบริิกั�ริหลักัขึ้องโคริงกั�ริบริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริเอง หรืิอ

ว่�จ้ำ�งบริิษััที่เครืิอโริงแริมท่ี่�ม่ชืั่�อเส่่ยง เพื�อบริิห�ริโคริงกั�ริให้ผลปีริะกัอบกั�ริเป็ีนไปีต่�มแผนท่ี่�ว�งไว้ ในส่่วนกั�ริเลือกับริิษััที่บริิห�ริ

จัำดกั�ริโริงแริมบริิษััที่ฯ จำะเลือกับริิษััที่ท่ี่�ม่ปีริะวัติ่กั�ริดำ�เนินง�นท่ี่�ด่ แบรินด์เป็ีนท่ี่�รู้ิจัำกัส่ำ�หรัิบปีริะเภัที่อสั่งห�ริิมที่รัิพย์นั�นๆ เช่ั่น ซิึ่

ที่�ด่นส์่ (Citadines) บริิห�ริโดย The Ascott Group ปีริะเที่ศสิ่งคโปีร์ิ, โอ๊ควู้ด (Oakwood) บริิห�ริโดย Oakwood และเป็ีน

ส่่วนหน้�งขึ้องกัลุ่ม Oakwood Worldwide ปีริะเที่ศส่หรัิฐอเมริิกั� เป็ีนต้่น หรืิอแบรินด์ท่ี่�ที่�งบริิษััที่ฯ ได้รัิบสิ่ที่ธ์ิุแฟรินไชั่ส์่ได้แก่ั 

Oakwood เช่ั่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ส่ำ�หรัิบกั�ริบริิห�ริ

พื�นท่ี่�ศูนย์กั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�บริิษััที่ฯ ดำ�เนินกั�ริบริิห�ริง�นเอง โดยม่ท่ี่มง�นท่ี่�ม่ปีริะส่บกั�ริณ์์

กิจกรรมก่อนการเปิดโค้รงการ ก่ัอนกั�ริเปิีดโคริงกั�ริปีริะม�ณ์ 2-4 เดอืน กัลุม่บริษิัทัี่ฯ จำะจำดัห�และอบริมบคุล�กัริให้มค่ณุ์ส่มบตั่ิ

คว�มริูแ้ละคว�มเข้ึ้�ใจำเพื�อคว�มพร้ิอมในกั�ริดำ�เนนิง�น ริวมถีง้กั�ริปีริะชั่�สั่มพนัธ์ุและจัำดกัจิำกัริริมที่�งกั�ริต่ล�ดเพื�อให้กัลุ่มลกูัค้�

เปี้�หม�ยและปีริะชั่�ชั่นทัี่�วไปีริู้จัำกัโคริงกั�ริขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ ผ่�นสื่�อต่่�งๆ เชั่่น บริิษััที่ที่่องเที่่�ยว ส่ื�อออนไลน์อินเที่อริ์เน็ต่  

โซึ่เชั่่ยลเน็ต่เวิริ์กั หนังส่ือพิมพ์นิต่ยส่�ริ และกั�ริเขึ้้�ริ่วมง�นด้�นกั�ริที่่องเที่่�ยวต่่�งๆ เปี็นต่้น

24 รายงานประจำาปี 2563



ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่โคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ท่ี่�อยู่ริะหว่�งดำ�เนินกั�ริพัฒน�ทัี่�งหมด 7 โคริงกั�ริ ดังน่�

(1) โคริงกั�ริโริงแริมเช่ั่ยงใหม่ นิมม�น 2 ถี.ห้วยแก้ัว จำ.เช่ั่ยงใหม่ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2560 เริิ�มดำ�เนินกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งในช่ั่วงไต่ริม�ส่  
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(2) โคริงกั�ริโริงแริมเช่ั่ยงใหม่ นิมม�น 3 ถี.ห้วยแก้ัว จำ.เช่ั่ยงใหม่ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2560 สื่บเนื�องจำ�กัส่ถี�นกั�ริณ์์กั�ริแพร่ิริะบ�ด 

     ขึ้อง COVID-19 กัำ�หนดกั�ริกั่อส่ริ้�งอยู่ในชั่่วงริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

(3) โคริงกั�ริโริงแริมบนถีนนสุ่ขุึ้มวิที่ 16 เริิ�มลงทุี่นในปีี 2561 สื่บเนื�องจำ�กัส่ถี�นกั�ริณ์์กั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้อง COVID-19 กัำ�หนด 

     กั�ริเปีิดให้บริิกั�ริอยู่ริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

(4) โคริงกั�ริเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่บนถีนนสุ่ขุึ้มวิที่ 36 เริิ�มลงทุี่นในปีี 2561 อยูร่ิะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง ค�ดว่�จำะเปิีดดำ�เนิน 

     กั�ริได้ในชั่่วงไต่ริม�ส่ 3 ปีี 2564

(5) โคริงกั�ริโริงแริมกัมล� 1 บริิเวณ์ห�ดกัมล� จำ.ภูัเก็ัต่ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2561 สื่บเนื�องจำ�กัส่ถี�นกั�ริณ์์กั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้อง COVID-19 

     กัำ�หนดกั�ริกั่อส่ริ้�งอยู่ในชั่่วงริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

(6) โคริงกั�ริโริงแริมกัมล� 2 บริิเวณ์ห�ดกัมล� จำ.ภูัเก็ัต่ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2561 สื่บเนื�องจำ�กัส่ถี�นกั�ริณ์์กั�ริแพร่ิริะบ�ดขึ้อง COVID-19 

     กัำ�หนดกั�ริกั่อส่ริ้�งอยู่ในชั่่วงริะหว่�งกั�ริพิจำ�ริณ์�

(7) โคริงกั�ริสุ่ขุึ้มวิที่ 5 เริิ�มลงทุี่นปีี 2562 ป่ีจำจุำบันอยู่ริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริออกัแบบโคริงกั�ริ

 กั�ริดำ�เนินง�นเมื�อโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพยก่์ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำพร้ิอมเปิีดให้บริิกั�ริบริิษััที่ฯ จำะที่ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริจัำดกั�ริสิ่นที่รัิพยไ์ด้แก่ั 

กั�ริบริิห�ริและควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริขึ้องฝั่่�ยบริิห�ริอ�ค�ริ ริวมถี้งกั�ริให้บริิกั�ริด้�นบัญชั่่ด้�นง�นเอกัส่�ริและกัฎหม�ย เปี็นต่้น  

โดยม่วัต่ถีุปีริะส่งค์เพื�อให้ส่ินที่ริัพย์ม่ริ�ยได้และมูลค่�สู่งสุ่ด โดยเริ่ยกัเกั็บค่�ธุริริมเน่ยมกั�ริบริิห�ริส่ินที่ริัพย์ (Asset Management Fee) 

จำ�กับริิษััที่ที่่�ดำ�เนินโคริงกั�ริ

 ส่ำ�หรัิบส่่วนง�นโริงแริม / ง�นบริิกั�ริหลกััขึ้องโคริงกั�ริบริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�กั�ริบริิห�ริจำดักั�ริเอง หริอืว่�จ้ำ�งบริิษััที่เครืิอโริงแริม

ท่ี่�ม่ชืั่�อเส่่ยงเพื�อบริิห�ริโคริงกั�ริให้ผลปีริะกัอบกั�ริเป็ีนไปีต่�มแผนท่ี่�ว�งไว้ ในส่่วนกั�ริเลือกับริิษััที่บริิห�ริจัำดกั�ริโริงแริมบริิษััที่ฯ จำะเลือกั

บริิษััที่ท่ี่�ม่ปีริะวัติ่กั�ริดำ�เนินง�นท่ี่�ด่ แบรินด์เป็ีนท่ี่�รู้ิจัำกัส่ำ�หรัิบปีริะเภัที่อสั่งห�ริิมที่รัิพย์นั�นๆ เช่ั่น แบรินด์ซิึ่ที่�ด่นส์่ (Citadines) บริิห�ริโดย 

The Ascott Group ปีริะเที่ศสิ่งคโปีร์ิ, แบรินด์โอ๊ควู้ด (Oakwood) บริิห�ริโดย Oakwood และเป็ีนส่่วนหน้�งขึ้องกัลุ่ม Oakwood 

Worldwide ปีริะเที่ศส่หรัิฐอเมริิกั� เป็ีนต้่น ในส่่วนขึ้องโริงแริมท่ี่�บริิห�ริจัำดกั�ริเองบริิษััที่ฯ อ�จำพิจำ�ริณ์�ใช้ั่แบรินด์ขึ้องต่นเองชืั่�อ  

เจำอร์ิน่�ย์ฮิับ (Journeyhub) หรืิอแบรินด์ท่ี่�ที่�งบริิษััที่ฯ ได้ริับสิ่ที่ธ์ิุแฟรินไชั่ส์่ได้แก่ั Oakwood เช่ั่น Oakwood Hotel Journeyhub 

Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya

 ส่ำ�หรัิบศูนย์กั�ริค้�หรืิออ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�บริิษััที่ฯ จำะเป็ีนผู้คัดเลือกัและจัำดห�ผู้เช่ั่�พื�นท่ี่�ท่ี่�เป็ีนกัลุ่มเป้ี�หม�ยขึ้องบริิษััที่ฯ 

ริวมถ้ีงบริิห�ริจัำดกั�ริพื�นท่ี่�ในโคริงกั�ริดังกัล่�ว

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 โคริงกั�ริท่ี่�ก่ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำแล้วและอยู่ริะหว่�งดำ�เนินกั�ริม่ทัี่�งหมด 11 แห่ง ได้แก่ั

(1) โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์ สุ่ขึุ้มวิที่ 8 กัริุงเที่พฯ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2549) (เปี็นกัิจำกั�ริริ่วมค้�)

(2) โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์ สุ่ขึุ้มวิที่ 11 กัริุงเที่พฯ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2549) (เปี็นกัิจำกั�ริริ่วมค้�)

(3) โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์ สุ่ขึุ้มวิที่ 16 กัริุงเที่พฯ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2547) (เปี็นกัิจำกั�ริริ่วมค้�)

(4) โริงแริมซึ่ิที่�ด่นส่์ สุ่ขึุ้มวิที่ 23 กัริุงเที่พฯ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2548) (เปี็นกัิจำกั�ริริ่วมค้�)

(5) โริงแริมโอ๊ควู้ด เริส่ซึ่ิเดนส่์ สุ่ขึุ้มวิที่ 24 กัริุงเที่พฯ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2547)

(6) โริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล เจำอริ์น่�ย์ฮิับ ภัูเกั็ต่ ถี.ปี่�ต่อง ส่�ย 3 จำ.ภัูเกั็ต่ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2557)

(7) วิลล่� 1 เปี็นวิลล่� 1 หลัง บริิเวณ์ห�ดปี่�ต่อง จำ.ภัูเกั็ต่ อยู่ต่ิดกัับโริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ปี่�ต่อง จำ.ภัูเกั็ต่ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2556)

(8) วิลล่� 2 เปี็นวิลล่� 1 หลัง บริิเวณ์ห�ดปี่�ต่อง จำ.ภัูเกั็ต่ อยู่ต่ิดกัับวิลล่� 1 และโริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ปี่�ต่อง จำ.ภัูเกั็ต่ (เริิ�มลงทีุ่น

     ในปีี 2556)

(9) โคริงกั�ริโริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล เจำอริ์น่�ย์ฮิับ พัที่ย� จำ.ชั่ลบุริ่ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2552)

25บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



(10) โคริงกั�ริโริงแริมโนโวเที่ล เชั่่ยงใหม่ นิมม�น เจำอริ์น่�ย์ฮิับ ถี.ห้วยแกั้ว จำ.เชั่่ยงใหม่ (เริิ�มลงทีุ่นในปีี 2559)

(11)  โคริงกั�ริศูนย์กั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่� ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2559 เริิ�มเปิีดให้บริิกั�ริในช่ั่วงไต่ริม�ส่ 3/2563

 การขายโค้รงการ	บริิษััที่ฯ จำะพิจำ�ริณ์�ขึ้�ยโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ให้กัับผู้ซืึ่�อโคริงกั�ริท่ี่�ส่นใจำ เมื�อโคริงกั�ริดำ�เนินง�นได้ริะยะ

หน้�งและม่ผลกั�ริดำ�เนินง�นเป็ีนไปีต่�มเป้ี�หม�ยแล้ว โดยจำะพิจำ�ริณ์�ป่ีจำจัำยต่่�งๆ ปีริะกัอบ เช่ั่น ผลต่อบแที่นท่ี่�จำะได้รัิบ แผนกั�ริขึ้�ยท่ี่�

ส่อดคล้องกัับคว�มต้่องกั�ริใช้ั่เงินขึ้องบริิษััที่ฯ ในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริใหม่ๆ ส่ภั�พเศริษัฐกิัจำและภั�พริวมต่ล�ดอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ เป็ีนต้่น 

โดยบริิษััที่ฯ จำะเป็ีนผู้ให้บริิกั�ริด้�นกั�ริขึ้�ย ตั่�งแต่่กั�ริติ่ดต่่อห�ผู้ซืึ่�อโคริงกั�ริ กั�ริเจำริจำ�ต่่อริอง กั�ริร่ิ�งสั่ญญ� กั�ริดำ�เนินกั�ริด้�นกัฎหม�ย

และด�้นบญัช่ั่เก่ั�ยวกัับกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ กั�ริส่่งมอบโคริงกั�ริ เปีน็ต้่น และเร่ิยกัเกับ็ค่�ธุริริมเน่ยมกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริจำ�กัผู้ริว่มลงทุี่น โคริงกั�ริ

ในอด่ต่ท่ี่�กัลุ่มบริิษััที่ฯ ก่ัอส่ร้ิ�ง ดำ�เนินง�น และจำำ�หน่�ย จำำ�หน่�ยแล้วริวมทัี่�งหมด 6 โคริงกั�ริ ได้แก่ั

(1) โอ๊ควู้ด อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ที่ริิลเล่�ยนท์ี่สุ่ขุึ้มวิที่ 18 กัรุิงเที่พฯ เริิ�มให้บริิกั�ริในปีี 2553 และในปีี 2557 บริิษััที่ฯ ขึ้�ยเซึ่อร์ิวิส่ โอ๊ควู้ด  

     อพ�ริ์ที่เมนที่์ที่ริิลเล่�ยนที่์สุ่ขึุ้มวิที่ 18 ให้กัับผู้ซึ่ื�อที่่�เปี็นบุคคลภั�ยนอกั

(2)  โริงแริมโอโซึ่ พัที่ย� จำ.ชั่ลบุร่ิ เริิ�มให้บริิกั�ริในปีี 2557 และในปีี 2558 บริิษััที่ฯ ขึ้�ยโริงแริมโอโซึ่ พัที่ย� ให้กัับนักัลงทุี่นท่ี่�เป็ีนบุคคล

      ภั�ยนอกั

(3) ศูนย์กั�ริค้�เรินฮิิลล์สุ่ขุึ้มวิที่ 47 กัรุิงเที่พฯ เริิ�มลงทุี่นพฤศจิำกั�ยน 2553 และในปีี 2560 บริิษััที่ฯ ได้ขึ้�ยโคริงกั�ริศูนย์กั�ริค้� 

      เรินฮิิลล์ให้กัับบุคคลภั�ยนอกั

(4) โริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ป่ี�ต่อง ภูัเก็ัต่ เริิ�มลงทุี่นกัันย�ยน 2557 และในปีี 2561 บริิษััที่ฯ ได้ขึ้�ยโคริงกั�ริโริงแริมไฮิแอที่ เพลส่  

     ปี่�ต่อง ภัูเกั็ต่ ให้กัับบุคคลภั�ยนอกั

(5) ศูนย์กั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์พริะโขึ้นง กัรุิงเที่พฯ เริิ�มลงทุี่นในปีี 2559 และในเดือนมิถุีน�ยน 2562 บริิษััที่ฯ ได้ขึ้�ยโคริงกั�ริ   

     ศูนย์กั�ริค้�

      ซึ่ัมเมอริ์ฮิิลล์พริะโขึ้นง กัริุงเที่พฯ ให้แกั่ผู้ซึ่ื�อที่่�เปี็นบริิษััที่ที่่�ไม่เกั่�ยวขึ้้องกััน

(6) อ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิฮัิบเป็ีนโคริงกั�ริมิกัซ์ึ่ยูส่ตั่�งอยู่บริิเวณ์เด่ยวกัับศูนย์กั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์บนถีนนสุ่ขุึ้มวิที่  

      ใกัล้ส่ถี�น่ริถีไฟฟ้�พริะโขึ้นง เริิ�มลงทุี่นในปีี 2559 และในเดือนมิถุีน�ยน 2562 บริิษััที่ฯ ได้ขึ้�ยอ�ค�ริส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิฮัิบ 

     ให้แกั่ผู้ซึ่ื�อที่่�เปี็นบริิษััที่ที่่�ไม่เกั่�ยวขึ้้องกััน

26 รายงานประจำาปี 256326 ริายงานปิริะจำาปิี 2563



โรงแรม โรงแรมโอ๊ค้วู้ด	
เจอร์นี�ย์ฮัับ	ภูเก็ตั้

โรงแรมโอ๊ค้วู้ด	
เจอร์นี�ย์ฮัับ	

พัทยา

โรงแรมโนโวเทล	
เชี่ยงใหม่	นิมมาน	

เจอร์นี�ย์ฮัับ
วิลล่า	1	ป่าตั้อง วิลล่า	2	ป่าตั้อง

ปีริะเภัที่อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ โริงแริม โริงแริม โริงแริม อ�ค�ริวิลล่� อ�ค�ริวิลล่�

จำำ�นวนห้องพักั 200 76 202 5 4

ส่ถี�นที่่�ต่ั�ง จัำงหวัดภูัเก็ัต่ จัำงหวัดชั่ลบุร่ิ จัำงหวัดเช่ั่ยงใหม่ จัำงหวัดภูัเก็ัต่ จัำงหวัดภูัเก็ัต่

ปีีที่่�เปีิดดำ�เนินกั�ริ 2560 2562 2562 2562 2562

 หม�ยเหตุ่   วิลล่� 1 และ วิลล่� 2 ป่ี�ต่อง ป่ีจำจุำบันเป็ีนโคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ให้เช่ั่� ท่ี่�ม่สั่ญญ�เช่ั่�ริะยะย�วกัับบุคคลท่ี่�ไม่ม่คว�มเก่ั�ยวโยงกััน 

ลักิษณะสินค้าและบูริกิาร

ธุุรกิิจเซอร์วิสอพาร์ทิเม้นทิ์

1)		โรงแรมโอ๊ค้วู้ด	เรสิซิเดนซ์	สิุขุมวิท	24	(Oakwood	Residence	Sukhumvit	24)

ปีริะเภัที่อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ เซึ่อริ์วิส่อพ�ริ์ที่เมนที่์ที่่�ม่ใบอนุญ�ต่ปีริะกัอบกัิจำกั�ริโริงแริม

จำำ�นวนห้องพักั 79 ห้อง

ส่ถี�นที่่�ต่ั�ง ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 24 เขึ้ต่คลองต่ัน กัริุงเที่พมห�นคริ

เปีิดดำ�เนินกั�ริ ปีี 2550

ดำ�เนินกั�ริโดย Boutique Serviced Apartments Ltd.

ธุุริกิัจำกั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่� ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ 

ปีริะเภัที่อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ ศูนย์กั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่� 

พื�นท่ี่�อ�ค�ริริวม 9,637 ต่�ริ�งเมต่ริ 

พื�นท่ี่�เช่ั่�สุ่ที่ธิุ  5,796 ต่�ริ�งเมต่ริ

ส่ถี�นท่ี่�ตั่�ง ส่ถี�น่ริถีไฟฟ้�พริะโขึ้นง จัำงหวัดกัรุิงเที่พฯ

ปีีท่ี่�เปิีดดำ�เนินกั�ริ   2563

โรงแรม ซิทาดีนส์ิ	สุิขุมวิท	16 ซิทาดีนส์ิ	สุิขุมวิท	8 ซิทาดีนสิ์	สิุขุมวิท	11 ซิทาดีนสิ์	สิุขุมวิท	23

ปีริะเภัที่อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ เซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ท่ี่�ม่ใบอนุญ�ต่ปีริะกัอบกิัจำกั�ริโริงแริม

จำำ�นวนห้องพักั 79 ห้อง 130 ห้อง 134 ห้อง 138 ห้อง

ส่ถี�นที่่�ต่ั�ง ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 8 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 11 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 23

ปีีที่่�เปีิดดำ�เนินกั�ริ ปีี 2550 ปีี 2551 ปีี 2551 ปีี 2551

บริิห�ริง�นโดย บริิษััที่ แอส่คอที่ท์ี่ อินเต่อร์ิเนชัั่�นแนล แมนเนจำเมนท์ี่ (ปีริะเที่ศไที่ย) จำำ�กััด

ดำ�เนินกั�ริโดย Boutique Land Ltd. Boutique Boulevard Ltd. Boutique Realty Ltd. Boutique Assets Ltd.

2)	เซอร์วิสิอพาร์ทเมนท์เค้รือซิทาดีนสิ์	(Citadines)	4	แห่ง 

ธุุรกิิจโรงแรม
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ธุุรกิิจศูนย์กิารค้าและส�านักิงานให้เช่า

 ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััที่ฯ ม่โคริงกั�ริศูนย์กั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่ท่ี่�เพิ�งก่ัอส่ร้ิ�งเส่ร็ิจำและเริิ�มดำ�เนินกั�ริ 

ซ้ึ่�งอยู่ในย่�นส่ถี�น่ริถีไฟฟ้�พริะโขึ้นง

ธุุรกิิจบูริหารโครงกิารอสังหาริมทิรัพย์

 จำ�กักั�ริท่ี่�บริิษััที่ฯ ปีริะกัอบธุุริกิัจำส่ร้ิ�งที่�งเลือกักั�ริลงทุี่นโดยพัฒน�โคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์รูิปีแบบ ส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย  

ส่่งผลให้ม่กั�ริว�งแผน กั�ริดำ�เนินง�นและบุคล�กัริ ตั่�งแต่่ขัึ้�นต่อนก่ัอนกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริไปีจำนถ้ีงกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ ซ้ึ่�ง บริิษััที่ฯ เร่ิยกัเก็ับ 

ค่�ธุริริมเน่ยมกั�ริบริิห�ริโคริงกั�ริอส่ังห�ริิมที่ริัพย์ดังกัล่�ว จำ�กัผู้ริ่วมลงทีุ่นและบริิษััที่ที่่�ดำ�เนินโคริงกั�ริในแต่่ละชั่่วงขึ้ั�นต่อน ดังต่่อไปีน่�

1) ค่�ธุริริมเน่ยมแริกัเขึ้้� (Origination Fee) คือ ค่�ธุริริมเน่ยมที่่�เริ่ยกัเกั็บจำ�กันักัลงทีุ่น

2) ค่�ธุริริมเน่ยมพัฒน�โคริงกั�ริและค่�บริิกั�ริจำัดกั�ริ (Development Management Fee) คือ ค่�ธุริริมเน่ยมที่่�เริ่ยกัเกั็บจำ�กั  

   โคริงกั�ริโดยต่ริงส่ำ�หริบักั�ริให้บริกิั�ริบริหิ�ริในช่ั่วงกั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง ซึ่้�งจำะเริย่กัเกับ็เป็ีนริ�ยเดอืน และมอั่ต่ริ�ขึ้้�นอยูก่ับัป่ีจำจำยัต่่�งๆ   

  เชั่่น ขึ้น�ด ต่ำ�แหน่ง และปี่จำจำัยอื�นๆ ขึ้องโคริงกั�ริ โดยจำะเริ่ยกัเกั็บต่�มริะยะเวล�ที่่�ใชั่้ในกั�ริกั่อส่ริ้�ง

3) ค่�ธุริริมเน่ยมกั�ริบริิห�ริสิ่นที่รัิพย์ (Asset Management Fee) คือ ค่�ธุริริมเน่ยมท่ี่�เร่ิยกัเก็ับจำ�กัโคริงกั�ริส่ำ�หรัิบกั�ริบริิห�ริ

  ส่ินที่ริัพย์ หริือดำ�เนินธุุริกัิจำขึ้องโคริงกั�ริเปี็นริ�ยเดือน ม่อัต่ริ�กั�ริเต่ิบโต่ปีริะม�ณ์ 3% ต่่อปีีโดยค่�ธุริริมเน่ยมน่�จำะถีูกัยกัเลิกั

    เมื�อม่กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริให้แก่ัผู้ซืึ่�อ เว้นแต่่ว่�ผู้ซืึ่�อต้่องกั�ริให้ที่�งบริิษััที่ฯ เป็ีนผู้ดำ�เนินกั�ริต่่อหลังจำ�กัวันซืึ่�อขึ้�ยโคริงกั�ริ (เก็ับ 

   เป็ีนริ�ยเดือน)

4) ค่�ธุริริมเน่ยมกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ (Exit Fee) คือ ค่�ธุริริมเน่ยมท่ี่�เร่ิยกัเก็ับจำ�กันักัลงทุี่น ส่ำ�หรัิบค่�ใช้ั่จ่ำ�ยต่่�งๆ ในกั�ริเจำริจำ�และ

    ดำ�เนินกั�ริซึ่ื�อขึ้�ยโคริงกั�ริ

5) ค่�ยกัเลิกัสั่ญญ�กั�ริบริิห�ริสิ่นที่รัิพย ์(Termination Fee) คือ ค่�ธุริริมเน่ยมท่ี่�เร่ิยกัเก็ับเมื�อม่กั�ริยกัเลิกัสั่ญญ�บริิห�ริสิ่นที่รัิพย์ 

 ผลกระทบตั้่อสิิ�งแวดล้อม บริิษััที่ดำ�เนินกั�ริต่�มกัฎหม�ยสิ่�งแวดล้อมอย่�งเคร่ิงครัิด ไม่ม่ข้ึ้อพิพ�ที่หรืิอคด่ฟ้องร้ิองเก่ั�ยวกัับ 

สิ่�งแวดล้อมท่ี่�ม่นัยส่ำ�คัญ ห�กัต้่องกั�ริข้ึ้อมูลเพิ�มเติ่ม กัรุิณ์�ดูแบบฟอร์ิม 56-1 ซ้ึ่�งห�ได้จำ�กัเว็บไซึ่ต์่ขึ้องบริิษััที่ (www.boutiquecorporation.

com)

28 รายงานประจำาปี 2563



กิารบูริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง

 ป่ีจำจัำยท่ี่�เป็ีนคว�มเส่่�ยงท่ี่�อ�จำส่่งผลกัริะที่บต่่อกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อง บริิษััที่ฯ ในปีี 2563 ส่�ม�ริถีส่รุิปีได้ดังต่่อไปีน่�

ความเส่ียงในกิารประกิอบูธุุรกิิจ

1) คว�มเส่่�ยงจำ�กัคว�มผันผวนขึ้องผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ฯ

         บริิษััที่ฯ ปีริะกัอบธุุริกิัจำพัฒน�อสั่งห�ริิมที่รัิพย์รูิปีแบบ ส่ร้ิ�ง-ดำ�เนินง�น-ขึ้�ย (Build-Operate-Sell หรืิอ BOS) โดยม่ 

เป้ี�หม�ยกั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริให้ได้อย่�งน้อยปีีละ 1-2 โคริงกั�ริ คว�มส่�ม�ริถีในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริอย่�งต่่อเนื�องกั�ริควบคุมดูแลให้กั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง

โคริงกั�ริและกั�ริบริิห�ริกั�ริขึ้�ยให้เป็ีนไปีต่�มแผนท่ี่�ว�งไว้ เป็ีนป่ีจำจำัยท่ี่�ม่ผลกัริะที่บสู่งสุ่ดต่่อผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ฯ ในแต่่ละปีี  

ดังนั�นกั�ริไมส่่�ม�ริถีปีดิกั�ริขึ้�ยกัับผู้ส่นใจำซืึ่�อโคริงกั�ริไดภ้ั�ยในริอบปีีใดจำะส่่งผลใหผ้ลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ในปีีนั�นๆ ม่คว�มผนัผวน 

อย่�งไริก็ัต่�ม บริิษััที่ฯ ม่กั�ริว�งแผนเจำริจำ�กัับผู้ซืึ่�อล่วงหน้�เป็ีนริะยะเวล�พอส่มควริและม่กั�ริติ่ดต่�มคว�มคืบหน้�กั�ริขึ้�ยและกั�ริ

ก่ัอส่ร้ิ�งขึ้องแต่่ละโคริงกั�ริอย่�งใกัล้ชิั่ด ม่กั�ริปีรัิบเปีล่�ยนกัลยุที่ธ์ุกั�ริขึ้�ยในแต่่ละช่ั่วงเวล�เพื�อให้กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริเป็ีนไปีต่�มกัำ�หนด

เวล�ท่ี่�ว�งไว้ริวมถ้ีงกั�ริเลือกัรูิปีแบบและปีริะเภัที่อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ท่ี่�เหม�ะส่มกัับที่ำ�เลนั�นๆ ส่่งผลให้โคริงกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ ได้รัิบกั�ริต่อบ

รัิบท่ี่�ด่จำ�กัลูกัค้�เส่มอม� 

     เนื�องจำ�กัผลกัริะที่บกั�ริแพริ่ริะบ�ดขึ้อง โควิด-19 ในปีี 2563 ทัี่�วโลกัได้ส่่งผลกัริะที่บกัับภั�คธุุกิัจำและบริิกั�ริ 

อย่�งหล่กัเล่�ยงไม่ได้ โดยเฉพ�ะในอุต่ส่�หกัริริมกั�ริท่ี่องเท่ี่�ยวซ้ึ่�งเป็ีนหน้�งในธุุริกิัจำหลักัขึ้องบริิษััที่ฯ ส่่งผลให้ม่คว�มเส่่�ยงท่ี่�บริิษััที่ฯ จำะไม่

ส่�ม�ริถีขึ้�ยโคริงกั�ริได้ต่�มแผนท่ี่�ว�งไว้ ทัี่�งน่�ที่�งบริิษััที่ฯ ได้ม่ม�ต่ริ�กั�ริควบคุมต้่นทุี่นและลดค่�ใช้ั่จ่ำ�ยในกั�ริดำ�เนินกั�ริทัี่�งในส่่วน

ส่ำ�นักัง�นใหญ่และในโคริงกั�ริต่่�งๆ ริวมถ้ีงได้ม่กั�ริปีรัิบกัลยุที่ธ์ุเพื�อบริิห�ริคว�มเส่่�ยง ส่ำ�หรัิบปีี 2564 ดังน่�

• ชั่ะลอกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริโริงแริมบ�งส่่วนในพื�นท่ี่�ท่ี่�ค�ดว่�ส่ถี�นกั�ริณ์์ต่ล�ดอ�จำม่กั�ริฟ้�นตั่วค่อนข้ึ้�งช้ั่�

• พิจำ�ริณ์�ขึ้�ยโคริงกั�ริแบบริวมหล�ยโคริงกั�ริเข้ึ้�ด้วยกััน (Bundle Sale) ทัี่�งในโคริงกั�ริในกัริงุเที่พฯ และต่่�งจำงัหวัด  

 ซ้ึ่�งเป็ีนกั�ริเพิ�มคว�มน่�ส่นใจำส่ำ�หรัิบผู้ซืึ่�อริ�ยใหญ่ เพื�อเส่ริิมส่ภั�พคล่องขึ้องบริิษััที่

• กัริะจำ�ยคว�มเส่่�ยงที่�งธุุริกิัจำโดยกั�ริลงทุี่น ในธุุริกิัจำอื�น (Diversification) เช่ั่นธุุริกิัจำกั�ริบริิกั�ริเพื�อสุ่ขึ้ภั�พ (Wellness  

 Hospitality) เพื�อเป็ีนกั�ริส่นับส่นุนและส่่งเส่ริิมธุุริกิัจำกั�ริโริงแริมและกั�ริบริิกั�ริ และอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ซ้ึ่�งเป็ีนธุุริกิัจำ 

 หลักัขึ้องบริิษััที่ ริวมถ้ีงส่ร้ิ�งกัริะแส่เงินส่ดท่ี่�ยั�งยนืให้แก่ักัลุ่มบริิษััที่ โดยธุุริกิัจำอื�นดังกัล่�ว ต้่องกั�ริเงินลงทุี่นท่ี่�ไม่สู่งนักั 

 และม่อัต่ริ�กัำ�ไริท่ี่�ค�ดหวังท่ี่�เหม�ะส่ม

2) คว�มเส่่�ยงในกั�ริได้ม�ซ้ึ่�งท่ี่�ดินท่ี่�ม่ศักัยภั�พในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ

      ที่ำ�เลท่ี่�ตั่�งเป็ีนป่ีจำจัำยท่ี่�ส่ำ�คัญอย่�งยิ�งต่่อคว�มส่ำ�เร็ิจำขึ้องโคริงกั�ริบริิษััที่ฯ ในจัำงหวัดหัวเมืองใหญ่จ้ำงมุ่งเน้นพัฒน�เฉพ�ะ

โคริงกั�ริท่ี่�ม่ที่ำ�เลท่ี่�ม่ศักัยภั�พ ได้แก่ั ที่ำ�เลใจำกัล�งเมืองย่�นแหล่งธุุริกิัจำท่ี่�ม่กั�ริคมน�คมส่ะดวกัในจำังหวัดท่ี่�เป็ีนส่ถี�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวส่ำ�คัญ 

เนื�องจำ�กัท่ี่�ดินในที่ำ�เลท่ี่�ด่ดังกัล่�วเป็ีนท่ี่�ส่นใจำขึ้องผู้พัฒน�อสั่งห�ริิมที่รัิพย์ริ�ยอื�นๆ เช่ั่นกััน

      ทัี่�งน่�บริิษััที่ฯ ม่คว�มสั่มพันธ์ุอันด่กัับน�ยหน้�จัำดห�ท่ี่�ดินหล�ยริ�ย ไม่ว่�จำะเป็ีนบริิษััที่ชัั่�นนำ�หรืิอบุคคลธุริริมด� อ่กัทัี่�งม่ 

กั�ริติ่ดต่�มกั�ริปีริะกั�ศซืึ่�อขึ้�ยและส่ำ�ริวจำริ�ค�ท่ี่�ดินในที่ำ�เลท่ี่�ม่ศักัยภั�พอย่�งส่มำ��เส่มอ ริวมถ้ีงศ้กัษั�ข้ึ้อมูลที่ำ�เลท่ี่�ม่ศักัยภั�พหล�ยแห่ง

ทัี่�งในกัรุิงเที่พฯ และจัำงหวัดอื�นๆ ที่�งบริิษััที่ฯ จ้ำงมั�นใจำว่�จำะส่�ม�ริถีจัำดห�ท่ี่�ดินท่ี่�ม่ศักัยภั�พได้ในริ�ค�ท่ี่�เหม�ะส่มส่ำ�หรัิบกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ

ในอน�คต่ได้อย่�งต่่อเนื�อง

3) คว�มเส่่�ยงจำ�กัคว�มล่�ช้ั่�ขึ้องกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ

          ห�กักั�ริก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริล่�ช้ั่�ไม่เป็ีนไปีต่�มแผน อ�จำส่่งผลกัริะที่บต่่อริ�ยได้และกัำ�ไริขึ้องบริิษััที่ฯ ได้ อย่�งไริก็ัต่�ม บริิษััที่ฯ 

ที่ำ�กั�ริลดคว�มเส่่�ยงดังกัล่�ว โดยบริิษััที่ม่ริะบบกั�ริคัดเลือกัผู้รัิบเหม�หลักัซ้ึ่�งรัิบเหม�ก่ัอส่ร้ิ�งแบบเบ็ดเส่ร็ิจำและผู้รัิบเหม�ริ�ยยอ่ย ส่ำ�หรัิบ

ง�นอื�นๆ ท่ี่�ม่คว�มน่�เชืั่�อถืีอ นอกัจำ�กัน่� ในทุี่กัๆ โคริงกั�ริ ที่�งบริิษััที่ฯ ได้ว่�จ้ำ�งวิศวกัริควบคุมต้่นทุี่นท่ี่�ม่ชืั่�อเส่่ยงริะดับส่�กัล ซ้ึ่�งในป่ีจำจุำบัน 

บริิษััที่ฯ ใช้ั่บริิกั�ริหล�ยบริิษััที่ เพื�อที่ำ�หน้�ท่ี่�ต่ริวจำส่อบปีริิม�ณ์และริ�ค�ตั่�งแต่่ขัึ้�นต่อนก่ัอนพัฒน�โคริงกั�ริ ซ้ึ่�งจำะช่ั่วยให้กัลุ่มบริิษััที่ฯ 

ส่�ม�ริถีควบคุมคุณ์ภั�พและค่�ใช้ั่จ่ำ�ยให้เป็ีนไปีต่�มแผนกั�ริลงทุี่นและงบปีริะม�ณ์ได้
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4)  คว�มเส่่�ยงด้�นกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริในบริิษััที่ย่อยท่ี่�ปีริะกัอบธุุริกิัจำหลักัจำ�กักั�ริถืีอหุ้นไม่ถ้ีงร้ิอยละ 75
        ส่ำ�หรัิบบริิษััที่ย่อยท่ี่�ปีริะกัอบธุุริกิัจำท่ี่�บริิษััที่ฯ ถืีอหุ้นในสั่ดส่่วนไม่ถ้ีงร้ิอยละ 75 นั�นม่คว�มเส่่�ยงจำ�กักั�ริท่ี่�บริิษััที่ฯ อ�จำไม่
ส่�ม�ริถีดำ�เนินง�นได้อย่�งเบ็ดเส่ร็ิจำเด็ดขึ้�ด และส่่งผลให้บริิษััที่ฯ อ�จำไม่ส่�ม�ริถีต่อบรัิบโอกั�ส่ที่�งธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ยอ่ยดังกัล่�วได้อย่�ง
ทัี่นเวล� อย่�งไริก็ัต่�มในสั่ญญ�ร่ิวมทุี่นและสั่ญญ�ริะหว่�งผู้ถืีอหุ้นได้ม่ข้ึ้อกัำ�หนดให้บริิษััที่ฯ ม่อำ�น�จำในกั�ริเส่นอชืั่�อกัริริมกั�ริส่่วนใหญ่
ซ้ึ่�งม่อำ�น�จำเบ็ดเส่ร็ิจำในกั�ริต่ัดสิ่นใจำ และกัำ�หนดให้ผู้ร่ิวมลงทุี่นส่่วนใหญ่ต้่องออกัเส่่ยงไปีในที่�งเด่ยวกัับบริิษััที่ฯ ทัี่�งน่�ต่ลอดริะยะเวล�
ดำ�เนินกั�ริท่ี่�ผ่�นม� ผู้ร่ิวมลงทุี่นม่คว�มไว้ว�งใจำในกั�ริบริิห�ริโคริงกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ เป็ีนอย่�งด่ที่ำ�ให้บริิษััที่ฯ เชืั่�อมั�นว่� ถ้ีงแม้บริิษััที่ฯ ไม่ม่
อำ�น�จำเบ็ดเส่ร็ิจำข้ึ้�งต้่น แต่่บริิษััที่ฯ จำะยงัคงส่�ม�ริถีบริิห�ริจัำดกั�ริให้เป็ีนไปีอย่�งริ�บรืิ�นและเป็ีนไปีต่�มเป้ี�หม�ยได้

ความเส่ียงในด้านกิารเงิน

1) คว�มเส่่�ยงจำ�กักั�ริผิดเงื�อนไขึ้ขึ้องสั่ญญ�กู้ัยืมเงิน
      ในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ บริิษััที่ย่อยจำะดำ�เนินกั�ริกู้ัยมืโดยต่ริงจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงิน โดยสั่ญญ�กู้ัยืมเงินม่ข้ึ้อกัำ�หนดเก่ั�ยวกัับ 
กั�ริรัิกัษั�อัต่ริ�ส่่วนที่�งกั�ริเงิน ได้แก่ั อัต่ริ�ส่่วนหน่�สิ่นต่่อส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) หรืิอ D/E อัต่ริ�ส่่วนหน่�สิ่นท่ี่�ม่ภั�ริะ
ดอกัเบ่�ยต่่อกัำ�ไริต่่อดอกัเบ่�ยและภั�ษ่ัเงินได้ (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)) หรืิอ (IBD/
EBITDA) อัต่ริ�ส่่วนกั�ริชั่ำ�ริะหน่� (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) กั�ริดำ�ริงส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้นให้ม�กักัว่�ศูนย์เป็ีนต้่น ซ้ึ่�งส่ถี�บัน
กั�ริเงินจำะพิจำ�ริณ์�ข้ึ้อกัำ�หนดดังกัล่�วจำ�กังบกั�ริเงินขึ้องบริิษััที่ยอ่ยท่ี่�กู้ัยมืเงิน เมื�อกั�ริก่ัอส่ร้ิ�งและเริิ�มเปิีดให้บริิกั�ริและหรืิอขึ้�ยโคริงกั�ริ
แล้วเส่ริจ็ำ บริิษััที่ยอ่ยแต่่ละแหง่จ้ำงจำะนำ�เงนิท่ี่�ไดจ้ำ�กักั�ริขึ้�ยไปีชั่ำ�ริะคนืเงินกู้ัยมืจำ�กัส่ถี�บนักั�ริเงนิ ดังนั�นในริะยะเวล�ท่ี่�กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ
ยังไม่ได้ที่ำ�กั�ริเส่ร็ิจำสิ่�นจ้ำงม่คว�มเป็ีนไปีได้ท่ี่�บริิษััที่ย่อยจำะม่อัต่ริ�ส่่วนที่�งกั�ริเงินไม่เป็ีนไปีต่�มท่ี่�กัำ�หนด กั�ริผิดเงื�อนไขึ้ดังกัล่�วจำะ 
ส่่งผลให้บริิษััที่ย่อยต้่องชั่ำ�ริะคืนเงินกู้ัยืมทัี่นท่ี่ซ้ึ่�งอ�จำส่่งผลกัริะที่บต่่อกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ย่อยดังกัล่�วได้
       อย่�งไริก็ัต่�ม จำ�กักั�ริท่ี่�ส่ถี�นกั�ริณ์์ โควิด-19 ส่่งผลกัริะที่บต่่อเหล่�ผู้ปีริะกัอบกั�ริ ในหล�ยๆ อุต่ส่�หกัริริม โดยเฉพ�ะใน
อุต่ส่�หกัริริมโริงแริมและกั�ริบริิกั�ริ ส่ถี�บันกั�ริเงินจ้ำงม่ม�ต่ริกั�ริช่ั่วยเหลือผู้ปีริะกัอบกั�ริเพื�อลดภั�ริะกั�ริชั่ำ�ริะเงินกู้ัและดอกัเบ่�ย ให้
เหม�ะส่มกัับส่ถี�นะที่�งกั�ริเงินขึ้องบริิษััที่ ซ้ึ่�งบริิษััที่ฯ ได้ดำ�เนินกั�ริต่่�งๆ เพื�อให้เป็ีนไปีต่�มเงื�อนไขึ้ในสั่ญญ�เงินกู้ั และม่กั�ริปีริะส่�นง�น
กัับที่�งส่ถี�บันกั�ริเงินอย่�งใกัล้ชิั่ด ซ้ึ่�ง ณ์ ป่ีจำจุำบัน บริิษััที่ฯ ไม่ม่เหตุ่กั�ริณ์์ผิดนัดชั่ำ�ริะหน่�แต่่อย่�งใด

2)  คว�มเส่่�ยงเรืิ�องกั�ริขึ้�ดส่ภั�พคล่องที่�งกั�ริเงิน
        ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่อัต่ริ�ส่่วนหน่�สิ่นต่่อส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้นต่�มงบกั�ริเงินริวมอยูใ่นริะดับสู่ง ริวมถ้ีงใน 
บ�งโคริงกั�ริม่อัต่ริ�ส่่วนหน่�สิ่นต่่อส่่วนขึ้องผู้ถืีอหุ้นท่ี่�สู่งกัว่�ท่ี่�สั่ญญ�เงินกู้ักัำ�หนดไว้ ซ้ึ่�งอ�จำเป็ีนเหตุ่ให้เกิัดคว�มเส่่�ยงด้�นส่ภั�พคล่อง
ที่�งกั�ริเงินได้ อย่�งไริก็ัต่�มลักัษัณ์ะเงินกู้ัยืมขึ้องบริิษััที่ม่โคริงส่ร้ิ�งแบ่งเป็ีนส่องส่่วน ได้แก่ั เงินกู้ัยืมผู้ร่ิวมลงทุี่น และเงินกู้ัยืมจำ�กัธุน�ค�ริ 
ส่ำ�หรัิบเงินกู้ัยืมในกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริซ้ึ่�งได้รัิบจำ�กัผู้ร่ิวมลงทุี่นจำะไม่ม่กั�ริเร่ิยกัชั่ำ�ริะทัี่�งเงินต้่นและดอกัเบ่�ยจำนกัว่�จำะม่กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ
ออกัไปี ส่ำ�หรัิบเงินกู้ัยืมจำ�กัธุน�ค�ริ เนื�องจำ�กัธุน�ค�ริได้เข้ึ้�ใจำลักัษัณ์ะโคริงส่ร้ิ�งเงินกู้ัขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ กัลุ่มบริิษััที่ฯ จ้ำงได้รัิบหนังสื่อผ่อน
ผันจำ�กักั�ริท่ี่�อัต่ริ�ส่่วนดังกัล่�วสู่งกัว่�ท่ี่�สั่ญญ�เงินกู้ักัำ�หนดจำ�กัธุน�ค�ริ ทัี่�งน่�ธุน�ค�ริและผู้ร่ิวมลงทุี่นเล็งเห็นถ้ีงศักัยภั�พขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ 
ในกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริต่�มแผนธุุริกิัจำ ที่ำ�ให้กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่คว�มส่�ม�ริถีในกั�ริเข้ึ้�ถ้ีงแหล่งเงินทุี่นทัี่�งในรูิปีแบบขึ้องเงนิกู้ัจำ�กัธุน�ค�ริ และ
หุ้นกู้ัจำ�กันักัลงทุี่นเฉพ�ะเจำ�ะจำง

3)  คว�มเส่่�ยงจำ�กักั�ริเปีล่�ยนแปีลงขึ้องอัต่ริ�ดอกัเบ่�ย
      กัลุ่มบริิษััที่ฯ ม่ต้่นทุี่นเงินกู้ัยมืจำ�กัส่ถี�บันกั�ริเงินและกิัจำกั�ริอื�น ซ้ึ่�งกัำ�หนดเป็ีนอัต่ริ�ดอกัเบ่�ยลอยตั่ว ห�กัม่กั�ริปีรัิบอัต่ริ�
ดอกัเบ่�ยสู่งข้ึ้�นจำะส่่งผลต่่อต้่นทุี่นเงินกู้ัยืมท่ี่�สู่งข้ึ้�น ที่ำ�ให้คว�มส่�ม�ริถีในกั�ริที่ำ�กัำ�ไริขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ ลดลง อย่�งไริก็ัต่�ม เนื�องจำ�กักัลุ่ม
บริิษััที่ฯ ม่ผลปีริะกัอบกั�ริต่่อเนื�องและม่คว�มสั่มพันธ์ุอันด่กัับส่ถี�บันกั�ริเงินและผู้ร่ิวมลงทุี่น ที่ำ�ให้กัลุ่มบริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีเจำริจำ�ได้อัต่ริ�
ดอกัเบ่�ยท่ี่�ต่ำ��กัว่�อัต่ริ� MLR ปีริะเภัที่เงินกู้ัแบบม่ริะยะเวล�ได้
      ทัี่�งน่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้แต่่งตั่�งให้คณ์ะกัริริมต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ลม่หน้�ท่ี่�ส่นับส่นุนคณ์ะกัริริมกั�ริเพื�อส่ร้ิ�ง 
คว�มมั�นใจำว่�บริิษััที่ฯ ม่กัริะบวนกั�ริว�งแผนกั�ริบริิห�ริและกั�ริจัำดกั�ริคว�มเส่่�ยงได้อย่�งเหม�ะส่มและม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ คณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิษััที่ได้คำ�น้งถ้ีงกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงเป็ีนองค์ปีริะกัอบส่ำ�คัญขึ้องกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่ี่�ด่ ด้วยเหตุ่น่� คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้จัำดที่ำ�
นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยง โดยให้ ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริ และปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�ฝ่ั่�ยกั�ริเงินขึ้องบริิษััที่ ที่บที่วน ปีริะเมิน และจัำดกั�ริ
คว�มเส่่�ยง ริวมทัี่�งจัำดที่ำ�ริ�ยง�นกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงทุี่กัไต่ริม�ส่ เพื�อนำ�เส่นอแก่ัคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล และริ�ยง�น
คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่่อไปี

30 รายงานประจำาปี 2563



กิารตลาดและกิารแข่งขัน

นโยบูายและกิลยุทิธุ์ทิางกิารตลาด

 บริิษััที่ฯ มุ่งเน้นรูิปีแบบในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริให้เหม�ะส่มกัับศักัยภั�พขึ้องท่ี่�ดินและลักัษัณ์ะโคริงกั�ริ โดยให้คว�มส่ำ�คัญกัับพื�นท่ี่� 

ท่ี่�อยู่ในย่�นธุุริกิัจำใจำกัล�งเมืองหรืิอเมืองท่ี่องเท่ี่�ยวส่ำ�คัญในปีริะเที่ศไที่ย ในที่ำ�เลใกัล้แหล่งคมน�คมขึ้นส่่ง ม่คว�มส่ะดวกัในกั�ริเดินที่�ง 

เชั่่น ริถีไฟฟ้�ในเมือง ส่น�มบิน ที่่�จำะที่ำ�ให้ผู้ใชั่้บริิกั�ริเดินที่�งเขึ้้�ถี้งได้ง่�ย เชั่่น กัริุงเที่พฯ พัที่ย� ภัูเกั็ต่ และเชั่่ยงใหม่ นอกัจำ�กัที่ำ�เล 

ที่่�ต่ั�งแล้ว กั�ริออกัแบบและส่ัดส่่วนปีริะโยชั่น์ใชั่้ส่อยกั็ยังเปี็นส่่วนที่่�ม่คว�มส่ำ�คัญเชั่่นกััน โคริงกั�ริจำะได้ริับกั�ริออกัแบบพัฒน�เพื�อให้

ส่�ม�ริถีใชั่้ศักัยภั�พที่่�ดินและพื�นที่่�ใชั่้ส่อยให้เหม�ะส่มกัับปีริะเภัที่โคริงกั�ริ เพื�อให้เกิัดปีริะโยชั่น์และผลต่อบแที่นสู่งสุ่ด อันจำะส่่งผลให ้

ได้ผลต่อบแที่นในอัต่ริ�สู่งเมื�อขึ้�ยโคริงกั�ริ

ธุุรกิจเซอร์วิสิอพาร์ทเมนท์และธุุรกิจโรงแรม

 โคริงกั�ริโริงแริมและเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ท่ี่�บริิษััที่ฯ ดำ�เนินกั�ริและลงทุี่นทัี่�งหมดเป็ีนโคริงกั�ริท่ี่�อยูใ่นที่ำ�เลท่ี่�ด่เย่�ยม  

กัล่�วคือห�กัเปี็นเซึ่อริ์วิส่อพ�ริ์ที่เมนที่์ซึ่้�งปี่จำจำุบันที่ั�งหมดอยู่ในกัรุิงเที่พฯ จำะต่ั�งอยู่ใจำกัล�งพื�นที่่�เศริษัฐกัิจำย่�นสุ่ขึุ้มวิที่และ 

ใกัล้ริถีไฟฟ้� อ�ค�ริส่ำ�นกััง�นต่่�งๆ ศนูย์กั�ริค้� และสิ่�งอำ�นวยคว�มส่ะดวกั ซึ่้�งเป็ีนแหล่งที่่�ลกูัค้�เป้ี�หม�ยจำะน้กัถีง้เป็ีนอันดบั

แริกั ห�กัเป็ีนโริงแริมจำะตั่�งอยู่ในแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวหลักัๆ ขึ้องปีริะเที่ศ ได้แก่ั กัรุิงเที่พฯ พัที่ย� ภูัเก็ัต่ ในด้�นพื�นท่ี่�ใช้ั่ส่อย  

บริิษััที่ฯ เลือกับริิษััที่ผู้ออกัแบบท่ี่�ม่ปีริะส่บกั�ริณ์์และออกัแบบพื�นท่ี่�ใช้ั่ส่อยให้เกิัดปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ด

 บริิษััที่ฯ เลือกับริิษััที่ผู้บริิห�ริโริงแริมจำ�กับริิษััที่เจ้ำ�ขึ้องแบรินด์ท่ี่�เป็ีนองค์กัริชัั่�นนำ�ท่ี่�ม่ชืั่�อเส่่ยงริะดับน�น�ชั่�ติ่ ได้แก่ั  

กัลุ่ม Ascott กัลุ่ม Oakwood ซ้ึ่�งม่เครืิอข่ึ้�ยที่�งกั�ริต่ล�ดกัว้�งขึ้ว�ง เพื�อม�บริิห�ริกัลุ่มเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนท์ี่และโริงแริม 

เพื�อให้เกิัดคว�มเชืั่�อมั�นในบริิกั�ริ นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ ยังม่นโยบ�ยพัฒน�แบรินด์ขึ้องบริิษััที่ฯ ภั�ยใต้่เครืิ�องหม�ยกั�ริค้�  

“เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ” (“Journeyhub”) ท่ี่�บริิษััที่ฯ พัฒน�และดำ�เนินง�นเอง โดยม่เป้ี�หม�ยในกั�รินำ�เส่นอโริงแริมท่ี่�ม่คุณ์ภั�พและ

ม�ต่ริฐ�นส่มำ��เส่มอแก่ันักัท่ี่องเท่ี่�ยวริะดับกัล�งถ้ีงบน

ธุุรกิจศููนย์การค้้า

 บริิษััที่ฯ  ให้คว�มส่ำ�คัญอันดับแริกักัับกั�ริคัดเลือกัที่ำ�เลท่ี่�ยงัไม่ทัี่บซ้ึ่อนกัับคู่แข่ึ้งและยงัส่�ม�ริถีให้บริิกั�ริแก่ักัลุ่มลูกัค้�

หลักัได้โดยกั�รินำ�เส่นอในรูิปีแบบ Lifestyle Center ริวมถ้ีงกั�ริให้คว�มส่ำ�คัญกัับกั�ริคัดเลือกักัลุ่มผู้เช่ั่�ท่ี่�เป็ีนท่ี่�นิยมเพื�อ

ด้งดูดลูกัค้� และพย�ย�มท่ี่�จำะบริิห�ริกัลุ่มผู้เช่ั่�โดยไม่เน้นผู้เช่ั่�ท่ี่�ลูกัค้�นิยมซืึ่�อสิ่นค้�ออนไลน์ นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ ม่กั�ริดูแล  

ติ่ดต่�มนับจำำ�นวนผู้เข้ึ้�ใช้ั่บริิกั�ริ (Traffic) อำ�นวยคว�มส่ะดวกัให้แก่ัผู้เช่ั่�หลักั

ธุุรกิจสิำานักงานให้เช่่า

 บริิษััที่ฯ พัฒน�ส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�โดยเน้นกั�ริตั่�งอยู่ใจำกัล�งพื�นท่ี่�เศริษัฐกิัจำและใกัล้ริถีไฟฟ้�

ธุุรกิจการบริหารโค้รงการอสิังหาริมทรัพย์

 เนื�องจำ�กักั�ริพัฒน�โคริงกั�ริอสั่งห�ริิมที่รัิพย์ม่กิัจำกัริริมขัึ้�นต่อนต่่�งๆ จำำ�เป็ีนต้่องใช้ั่ปีริะส่บกั�ริณ์์ในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริ

กั�ริบริิห�ริจำดักั�ริท่ี่�ด่ ริวมทัี่�งคว�มส่�ม�ริถีขึ้องท่ี่มง�นในกั�ริควบคมุกัริะบวนกั�ริต่่�งๆ ท่ี่�เกั่�ยวข้ึ้องเพื�อให้แน่ใจำว่�ทุี่กัขัึ้�นต่อน

เป็ีนไปีต่�มแผน ผลกั�ริดำ�เนินง�นและค่�ใช้ั่จ่ำ�ยเป็ีนไปีต่�มงบปีริะม�ณ์ อันจำะส่่งผลให้บริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีขึ้�ยโคริงกั�ริได้ใน

อัต่ริ�ผลต่อบแที่นท่ี่�ต้่องกั�ริบริิษััที่ฯ จ้ำงเป็ีนผู้ดำ�เนินกั�ริทัี่�งกัริะบวนกั�ริ โดยบริิษััที่ฯ จำะเร่ิยกัเก็ับค่�ใช้ั่จ่ำ�ยท่ี่�เกิัดจำ�กักั�ริ

บริิห�ริจัำดกั�ริทัี่�งหมดข้ึ้�งต้่นจำ�กัผู้ร่ิวมลงทุี่นและโคริงกั�ริ
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โครงสร้างรายได้

  ส่ำ�หรัิบริอบปีีบัญช่ั่สิ่�นสุ่ดวันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2561 - 2563 ผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ฯ ปีริะกัอบด้วย (1) กัำ�ไริจำ�กักั�ริ

ขึ้�ยเงินลงทุี่นหรืิอสิ่นที่รัิพย์ (2) ริ�ยได้จำ�กักั�ริปีริะกัอบกิัจำกั�ริโริงแริมและอสั่งห�ริิมที่รัิพย์เพื�อกั�ริค้� (3) ริ�ยได้จำ�กักั�ริรัิบจ้ำ�งบริิห�ริ

โคริงกั�ริท่ี่�ดำ�เนินง�นโดยกัลุ่มบริิษััที่ฯ (4) ริ�ยได้อื�น (5) ส่่วนแบ่งกัำ�ไริ (ขึ้�ดทุี่น) จำ�กับริิษััที่ร่ิวมค้� ริ�ยละเอ่ยด ดังน่�

ประเภทรายได้ โค้รงการ %	บริษัทฯ	

ถือหุ้น

ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

(ทางตั้รง/อ้อม) ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. กัำ�ไริจำ�กักั�ริ  

    ขึ้�ยโคริงกั�ริ

ศูนย์กั�ริค้�เรินฮิิลล์

สุ่ขุึ้มวิที่ 47

63.7% 2.5 0.4% - - - -

โริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ 

ภูัเก็ัต่ ป่ี�ต่อง

20.4% 288.5  51.9% - - - -

ศูนยก์ั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล์ และ

ส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิฮัิบ

26.0% - - 522.9 65.8% - -

ริวมกัำ�ไริจำ�กักั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ 291.0 52.3% 522.9 65.8% - -

2. ริ�ยได้จำ�กักั�ริ  

    ปีริะกัอบกิัจำกั�ริ

  โริงแริมและ 

      อสั่งห�ริิมที่รัิพย์

   เพื�อกั�ริค้�

ศูนย์กั�ริค้�เรินฮิิลล์

สุ่ขุึ้มวิที่ 47

63.7% - - - - - -

โริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ 

ภูัเก็ัต่ ป่ี�ต่อง

26.4% 28.4 5.1% - - - -

โริงแริมโอ๊ควู้ด เริส่ซิึ่เดนซ์ึ่

สุ่ขุึ้มวิที่ 24

100.0% 88.2 15.9% 84.4 10.6% 51.6 34.9%

โริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล 

เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ พัที่ย�

49.8% - - 2.5 0.3% 8.9 6.0%

โริงแริมโอ๊ควู้ด โฮิเที่ล

เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ ภูัเก็ัต่

32.1% 44.0 7.9% 48.9 6.1% 15.8 10.7%

วิลล่� 1 ป่ี�ต่อง 20.4% 0.9 0.1% 1.8 0.2% 0.6 0.4%

วิลล่� 2 ป่ี�ต่อง 20.4% - - 0.2 0.0% 0.7 0.4%

โริงแริมโนโวเที่ล เช่ั่ยงใหม่ 

นิมม�น เจำอร์ิน่�ย์ฮัิบ

26.0% - - 42.6 5.4% 32.0 21.6%

ศูนย์กั�ริค้�ซัึ่มเมอร์ิฮิิลล 26.0% 61.6 11.1% 35.5 4.5% - -

ส่ำ�นักัง�นให้เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิฮัิบ 26.0% 2.8 0.5% 20.3 2.6% - -

ศูนยก์ั�ริค้�และส่ำ�นักัง�นให้

เช่ั่�ซัึ่มเมอร์ิพอยท์ี่

38.3% 5.6 1.0% - - 9.6 6.5%

ริวมริ�ยได้จำ�กักั�ริปีริะกัอบ

กิัจำกั�ริ โริงแริม และ

อสั่งห�ริิมที่รัิพย์เพื�อกั�ริค้�

231.5 41.6% 236.2 29.7% 119.2 80.5%
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ประเภทรายได้ โค้รงการ %	บริษัทฯ	

ถือหุ้น

ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

(ทางตั้รง/อ้อม) ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

3. ริ�ยได้จำ�กักั�ริ

   บริิห�ริ

บมจำ. บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น 24.2 4.4% 30.1 3.8% 21.4 14.5%

4. ริ�ยได้อื�นๆ บมจำ. บูทิี่ค คอริป์ีอเริชัั่�น และ

บริิษััที่ในเครืิอ

9.6 1.7% 5.7 0.7% 7.5 5.0%

ริวมริ�ยได้ 1. - 4. 556.3 100.0 794.9 100.0 148.1 100.0

5. ส่่วนแบ่งกัำ�ไริ

   (ขึ้�ดทุี่น)

โริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่ สุ่ขุึ้มวิที่ 8 26.0% (2.3) (5.6) (14.5)

โริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่ สุ่ขุึ้มวิที่ 11 26.0% 2.5 4.3 (11.8)

โริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่ สุ่ขุึ้มวิที่ 16 26.0% 0.2 1.3 (5.9)

โริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่ สุ่ขุึ้มวิที่ 23 26.0% 4.3 6.5 (9.5)

ริวมส่่วนแบ่งกัำ�ไริ (ขึ้�ดทุี่น)

จำ�กักั�ริร่ิวมค้�

4.7 6.5 (41.7)

รวมรายไดจ้ากธุุรกิจที�กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินการ 561.0 801.4 106.4
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รายชื่อผู้ถืือหุ้นใหญ่

 ริ�ยชืั่�อผู้ถืีอหุ้นริ�ยใหญ่ ณ์ วันปิีดส่มุดที่ะเบ่ยนผู้ถืีอหุ้น ณ์ วันท่ี่� 30 ธัุนว�คม 2563 (หุ้นส่�มัญจำำ�นวนทัี่�งสิ่�น 507,000,000 หุ้น) ม่ดังน่�

ลำาดับที� ช่ื�อ	-	นามสิกุล จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริิษััที่ บ่ คอริ์ปีอเริชั่ั�น โฮิลดิ�งส่์ จำำ�กััด 129,200,000 25.48

2 Element Capital Mauritius Ltd. 81,600,000 16.09

3 น�ยปีริับชั่ะริันซึ่ิงห์ ที่ักัริ�ล 45,070,150 8.89

4 น�งริัศม่ ที่ักัริ�ล 37,399,850 7.38

5 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. 34,000,000 6.71

6 ELEVHOLD PTE. LTD. 20,400,000 4.02

7 บริิษััที่ ไที่ยเอ็นว่ด่อ�ริ์ จำำ�กััด 8,196,676 1.62

8 น�งส่�วภััที่ธุิด� จำุลศักัดิ์ศริ่ส่กัุล 7,721,000 1.52

9 น�งส่�วส่ิริิพริ โส่ภัณ์พนิชั่ 6,352,400 1.25

10 น�ยดิเริกั วินิชั่บุต่ริ 6,000,000 0.09

ยอดรวม 375,940,076 73.05

 

รายชือ่ผูถื้ือหุน้รายใหญ่ ทิี่โดยพฤตกิิารณ์มอีทิิธิุพลต่อกิารกิ�าหนดนโยบูายกิารจัดกิารหรอืกิารด�าเนนิงานของบูรษิทัิ

อย่างมีนัยส�าคัญ

 บริิษััที่ บ่ คอริ์ปีอเริชั่ั�น โฮิลดิ�งส่์ จำำ�กััด ปีริะกัอบธุุริกัิจำด้�นกั�ริลงทีุ่น โดยม่ริ�ยชั่ื�อผู้ถีือหุ้น ณ์ วันที่่� 31 ส่ิงห�คม 2563 ดังน่�

ลำาดับที� รายชื่�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุุรกิจ/อาชี่พหลัก จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริิษััที่ ทัี่กัริ�ล แลนด์ จำำ�กััด บริิษััที่ลงทุี่น 156,053 79.9976

2 ไนเลส่ฟอร์ิด แคปีปิีต่อล ลิมิเต็่ด บริิษััที่ลงทุี่น 39,014 19.9998

3 น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล นักัธุุริกิัจำ 1 0.0005

4 น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล นักัธุุริกิัจำ 1 0.0005

5 เด็กัหญิงรัิยษั� ทัี่กัริ�ล นักัธุุริกิัจำ 1 0.0005

6 น�งรัิศม่ ทัี่กัริ�ล นักัธุุริกิัจำ 1 0.0005

7 น�งส่�วสุ่รัิยญ� นฤหล้� นักัธุุริกิัจำ 1 0.0005

ยอดรวม 195,072 99.9999

 ขึ้้อต่กัลงริะหว่�งผู้ถีือหุ้นริ�ยใหญ่

  - ไม่ม่ –

โครงสร้างกิารถืือหุ้นและกิารจัดกิาร
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โครงสร้างองค์กิร/1 ณ วันท่ีิ 31 ธัุนวาคม 2563

คณะกิรรมกิารบูริษัทิ

ประธุานเจ้าหน้าท่ีิบูริหาร

เลขานุกิารบูริษัทิ

ประธุานฝ่่ายปฏิิบัูติกิาร ผู้ควบูคุมกิารบัูญชี 
และกิารเงิน 

รองประธุานอาวุโส
ฝ่่ายทิรัพยากิรบุูคคล

รองประธุานอาวุโส
ฝ่่ายพัฒนาและก่ิอสร้าง

โครงกิาร

คุ้ณปรับช่ะรันซิงห์	ทักราล

คุ้ณเอกณัฐ	อึ�งภากรณ์

คุ้ณเอกณัฐ	อึ�งภากรณ์

(รักษาการ)

คุ้ณวิลาวัลย์	สีิอ่อน

คุ้ณปรับช่ะรันห์ซิง	ทักราล

(รักษาการ)

คุ้ณวัช่รวัลย์	บูรณบูลย์

คณะกิรรมกิารตรวจสอบู
และบูรรษัทิภิบูาล/2

ฝ่่ายตรวจสอบูภายใน

คณะกิรรมกิารสรรหา 
และกิ�าหนดค่าตอบูแทิน 

หม�ยเหตุ่ /1 โคริงส่ร้ิ�งองค์กัริเปิีดเผยถ้ีงริะดับผู้บริิห�ริ ต่�มคำ�นิย�มในปีริะกั�ศขึ้องส่ำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัทัี่พย์ (กั.ล.ต่.) 

 /2 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้จัำดที่ำ�นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงและได้แต่่งตั่�งให้คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ลม่หน้�ท่ี่�ว�งแผนกั�ริบริิห�ริ 

    และจัำดกั�ริคว�มเส่่�ยงให้ม่คว�มเหม�ะส่มและม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พเพื�อส่ร้ิ�งคว�มมั�นใจำว่�บริิษััที่ฯ ม่กั�ริกัำ�กัับกิัจำกั�ริท่ี่�ด่
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โครงสร้างกิารจัดกิาร

	 1.	ค้ณะกรรมการบริษัท

    ข้ึ้อบังคับบริิษััที่ ข้ึ้อท่ี่� 15 กัำ�หนดให้บริิษััที่ม่กัริริมกั�ริคณ์ะหน้�งปีริะกัอบด้วยกัริริมกั�ริอย่�งน้อย 5 คน โดยกัริริมกั�ริ 

ไม่น้อยกัว่�ก้ั�งหน้�งขึ้องจำำ�นวนกัริริมกั�ริทัี่�งหมดจำะต้่องม่ถิี�นท่ี่�อยูใ่นริ�ชั่อ�ณ์�จัำกัริ

    ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ม่กัริริมกั�ริจำำ�นวน 9 ที่่�น ปีริะกัอบด้วยคณ์ะกัริริมกั�ริอิส่ริะ 4 ที่่�น 

กัริริมกั�ริท่ี่�เป็ีนผู้บริิห�ริ และเป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�ได้รัิบเงินเดือนปีริะจำำ� จำำ�นวน 5 ท่ี่�น โดยปีริะธุ�นกัริริมกั�ริบริิษััที่ ไม่ใช่ั่บุคคลเด่ยวกัันกัับ

ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริและกัริริมกั�ริผู้จัำดกั�ริใหญ่ ดังนั�น จ้ำงก่ัอให้เกิัดกั�ริถ่ีวงดุลริะหว่�งคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ และคณ์ะผู้บริิห�ริอย่�ง

ม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ และกัริริมกั�ริขึ้องบริิษััที่ทุี่กัท่ี่�นไม่ม่ปีริะวัติ่กั�ริกัริะที่ำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ี่�เก่ั�ยวกัับที่รัิพย์ซ้ึ่�งได้กัริะที่ำ�โดยทุี่จำริิต่

ในริอบปีีท่ี่�ผ่�นม� นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ ม่คณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยจำำ�นวน 2 ชุั่ด คือ คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล และ 

คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น โดยม่ริ�ยละเอ่ยดดังต่่อไปีน่�

	 			กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

   น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� น�ยเอกัณ์ัฐ อ้�งภั�กัริณ์์ กัริริมกั�ริส่องใน 

ส่่�คนน่�ลงล�ยมือชืั่�อร่ิวมกัันและปีริะทัี่บต่ริ�ส่ำ�คัญขึ้องบริิษััที่

	 			ขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ของค้ณะกรรมการบริษัท

    คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ม่หน้�ท่ี่�ควบคุมกัำ�กัับดูแลกั�ริบริิห�ริกิัจำกั�ริให้เป็ีนไปีเพื�อปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดขึ้องผู้ถืีอหุ้น (Fiduciary Duty) 

โดยย้ดถืีอแนวปีฏิิบัติ่ส่ำ�คัญ 4 ปีริะกั�ริ คือ

 (1) กั�ริปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�ด้วยคว�มริอบคอบริะมัดริะวัง (Duty of Care)

 (2) กั�ริปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�ด้วยคว�มซืึ่�อสั่ต่ย์สุ่จำริิต่ (Duty of Loyalty)

 (3) กั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มกัฎหม�ย วัต่ถุีปีริะส่งค์ ข้ึ้อบังคับ และมติ่ท่ี่�ปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น (Duty of Obedience)

 (4) กั�ริเปิีดเผยข้ึ้อมูลต่่อผู้ถืีอหุ้นอย่�งถูีกัต้่อง คริบถ้ีวน และโปีร่ิงใส่ (Duty of Disclosure)

รายชื่�อ กรรมการบริษัท กรรมการตั้รวจสิอบ

และบรรษัทภิบาล

กรรมการสิรรหาและ

กำาหนดค่้าตั้อบแทน

1. น�ยเพิ�มพูน ไกัริฤกัษ์ั กัริริมกั�ริอิส่ริะ และปีริะธุ�นกัริริมกั�ริ - -

2. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ กัริริมกั�ริอสิ่ริะ และริองปีริะธุ�นกัริริมกั�ริ ปีริะธุ�น -

3. น�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว� กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริ ปีริะธุ�น

4. น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริ

5. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล กัริริมกั�ริ และท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ - -

6. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� กัริริมกั�ริ และท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ - -

7. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์ กัริริมกั�ริ และท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ - -

8. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล กัริริมกั�ริบริิห�ริ 

และปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริ 

- กัริริมกั�ริ

9. น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์ กัริริมกั�ริบริิห�ริ ปีริะธุ�นฝั่่�ยปีฏิิบัติ่

กั�ริ และเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่

- -

37บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



	 การประชุ่มค้ณะกรรมการบริษัท

 ในแต่่ละปีีคณ์ะกัริริมกั�ริจำะม่กั�ริกัำ�หนดต่�ริ�งกั�ริปีริะชุั่มล่วงหน้�เป็ีนริ�ยปีี และม่กั�ริปีริะชุั่มเป็ีนริ�ยเดือน ดังนั�นกั�ริปีริะชุั่ม 

 ต่่อปีีจำะไม่ต่ำ��กัว่� 12 ครัิ�งต่่อปีี ในกั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ฯ แต่่ละครัิ�ง เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่จำะส่่งจำดหม�ยนัดปีริะชุั่ม 

 คณ์ะกัริริมกั�ริและเอกัส่�ริปีริะกัอบว�ริะกั�ริปีริะชุั่มล่วงหน้�ไม่น้อยกัว่� 7 วันก่ัอนวันปีริะชุั่ม เพื�อให้คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 

 ได้ม่เวล�ศ้กัษั�ข้ึ้อมูลอย่�งเพ่ยงพอก่ัอนเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่ม โดยกัริริมกั�ริทุี่กัท่ี่�นส่�ม�ริถีเส่นอว�ริะเข้ึ้�ท่ี่�ปีริะชุั่มได้ และห�กัม่ 

 เหตุ่จำำ�เป็ีนไม่ส่�ม�ริถีเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่มได้ กัริริมกั�ริจำะแจ้ำงบริิษััที่ล่วงหน้�ก่ัอนกั�ริปีริะชุั่มปีริะม�ณ์ 1 - 2 วัน ซ้ึ่�งกั�ริปีริะชุั่ม 

 คณ์ะกัริริมกั�ริจำะจัำดส่ริริเวล�ให้ม่กั�ริอภิัปีริ�ยและแส่ดงคว�มเห็นอย่�งเพ่ยงพอ ริวมทัี่�งให้ผู้บริิห�ริช่ั่�แจำงข้ึ้อมูลในฐ�นะผู้เก่ั�ยวข้ึ้อง 

 กัับป่ีญห�และกั�ริลงมติ่ในท่ี่�ปีริะชุั่มกัำ�หนดให้จำำ�นวนองค์ปีริะชุั่มขัึ้�นต่ำ�� ณ์ ขึ้ณ์ะท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริลงมติ่ต้่องม่กัริริมกั�ริอยู่ใน 

 ท่ี่�ปีริะชุั่มไม่น้อยกัว่� 2 ใน 3 ขึ้องจำำ�นวนกัริริมกั�ริทัี่�งหมดท่ี่�เข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่ม และกัำ�หนดให้ม่กั�ริจำดบันท้ี่กักั�ริปีริะชุั่มเป็ีน 

 ล�ยลักัษัณ์์อักัษัริทุี่กัครัิ�ง ทัี่�งน่�ในปีี 2563 ม่กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ริวมทัี่�งสิ่�น 13 ครัิ�ง ทัี่�งน่� ไม่ม่กั�ริปีริะชุั่มกัันเอง 

 ริะหว่�งคณ์ะกัริริมกั�ริเกิัดข้ึ้�น

	 การเข้าประชุ่มของค้ณะกรรมการบริษัท

       หม�ยเหตุ่:  /1 บริิษััที่ฯ จัำดกั�ริปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น ปีริะจำำ�ปีี 2563 เมื�อวันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563
          /2 น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ ได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ โดยมติ่ท่ี่�ปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น เมื�อวันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563    

            และได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล และกัริริมกั�ริส่ริริห�และค่�ต่อบแที่น ต่�มมติ่ท่ี่�ปีริะชุั่ม 

         คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ครัิ�งท่ี่� 7/2563 เมื�อวันท่ี่� 23 มิถุีน�ยน 2563

        /3 น�ยช่ั่ริ�ชั่ อ่รัิชั่ ปุีณ์ว�ล� คริบว�ริะกั�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ ณ์ วันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563

	 ค่้าตั้อบแทนของค้ณะกรรมการบริษัท

 ส่�เหตุ่ท่ี่�กัริริมกั�ริขึ้�ดปีริะชุั่ม เนื�องจำ�กัติ่ดภั�ริกิัจำอื�นเร่ิงด่วน เช่ั่น ม่กั�ริเดินที่�งไปีต่่�งปีริะเที่ศ โดยกัริริมกั�ริท่ี่�ไม่ส่�ม�ริถี 

เข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่มได้จำะม่กั�ริแจ้ำงให้บริิษััที่ที่ริ�บล่วงหน้�ก่ัอนวันปีริะชุั่ม

จำานวนค้รั�งที�ร่วมประชุ่ม	/	จำานวนค้รั�งการประชุ่มปี	2563

รายชื่�อ กรรมการบริษัท กรรมการตั้รวจสิอบ

และบรรษัทภิบาล

กรรมการสิรรหา

และกำาหนด 

ค่้าตั้อบแทน

การประชุ่ม

ผู้ถือหุ้น/1

1. น�ยเพิ�มพูน ไกัริฤกัษ์ั 13/13 0/1

2. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ 13/13 4/4 1/1

3. น�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว� 10/13 4/4 4/4 1/1

9. น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ/2 6/7 1/2 3/4 0/0

5. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล   7/13 0/1

6. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� 13/13 1/1

8. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์ 13/13 1/1

4. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล 13/13 4/4 1/1

7. น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์ 13/13 1/1

10. น�ยช่ั่ริ�ชั่ อ่รัิชั่ ปุีณ์ว�ล�/3 2/5 2/2 1/4 0/0
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	 2.	ค้ณะผู้บริหาร
    เพื�อให้ธุุริกิัจำดำ�เนินไปีในทิี่ศที่�งเด่ยวกัันอย่�งส่อดคล้องกัับนโยบ�ยที่�งธุุริกิัจำ เป้ี�หม�ย แผนกั�ริดำ�เนินง�น และกัลยุที่ธ์ุ 
ที่�งธุุริกิัจำท่ี่�ได้รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ฝ่ั่�ยบริิห�ริจำัดให้ม่คณ์ะผู้บริิห�ริท่ี่�บริิห�ริง�นปีริะกัอบด้วย ผู้บริิห�ริริะดับสู่งใน
แต่่ละหน่วยง�น และม่ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริในฐ�นะผู้นำ�ฝ่ั่�ยบริิห�ริเป็ีนปีริะธุ�น ซ้ึ่�งปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริและผู้บริิห�ริริะดับสู่ง
ต้่องได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

      ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััที่ฯ ม่คณ์ะผู้บริิห�ริ ปีริะกัอบด้วยผู้บริิห�ริริะดับสู่งจำำ�นวน 3 ท่ี่�น ดังน่�

รายช่ื�อ ตั้ำาแหน่ง

  1. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล ปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริและริักัษั�กั�ริริองปีริะธุ�นอ�วุโส่ฝั่่�ยที่ริัพย�กัริบุคคล

  2. น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์
ปีริะธุ�นฝ่ั่�ยปีฏิิบัติ่กั�ริ เเละรัิกัษั�กั�ริเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ และรัิกัษั�กั�ริริองปีริะธุ�น

อ�วุโส่ฝ่ั่�ยพัฒน�และก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ

  3. น�งส่�ววิล�วัลย์ ส่่อ่อน/1 ผู้ควบคุมกั�ริบัญชั่่และกั�ริเงิน

     หม�ยเหตุ่:   /1 น�งส่�ววิล�วัลย์ ส่่อ่อน ได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งเป็ีนผู้ควบคุมกั�ริบัญช่ั่และกั�ริเงิน ม่ผล ณ์ วันท่ี่� 2 พฤษัภั�คม 2563

     ผู้บริิห�ริท่ี่�ล�ออกัริะหว่�งปีี ม่จำำ�นวน 2 ท่ี่�น ดังน่�
     1. น�งส่�วสุ่ริ�งค์ จิำรัิฐิติ่กั�ลโชั่ติ่ ริองปีริะธุ�นอ�วุโส่ฝ่ั่�ยพัฒน�และก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ ล�ออกัจำ�กัต่ำ�แหน่ง ม่ผล ณ์ วันท่ี่� 23  
           กัริกัฎ�คม 2563
    2. น�งส่�วณั์ฏิย� ฮิวดสุ่นที่ริ ปีริะธุ�นฝ่ั่�ยควบคุมกั�ริบัญช่ั่และกั�ริเงิน ล�ออกัจำ�กัต่ำ�แหน่ง ม่ผล ณ์ วันท่ี่� 1 พฤษัภั�คม  
         2563

	 3.	เลขานุการบริษัท
   น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์ ได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ดำ�ริงต่ำ�แหน่งเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ ทัี่�งน่� เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ 
ม่ปีริะส่บกั�ริณ์์ที่ำ�ง�นส่�ม�ริถีดูแลกั�ริให้คำ�แนะนำ�ด้�นกัฎเกัณ์ฑ์์ต่่�งๆ ท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และผู้บริิห�ริต้่องที่ริ�บเพื�อปีริะโยชั่น์ต่่อ
บริิษััที่ ริวมทัี่�งดูแลกิัจำกัริริมขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ และปีริะส่�นง�นให้ม่กั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มมติ่คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ดำ�เนินกั�ริเก่ั�ยวกัับ
กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และกั�ริปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น ริวมทัี่�งดูแลให้ม่กั�ริจัำดที่ำ�และเก็ับรัิกัษั�เอกัส่�ริ ได้แก่ั ที่ะเบ่ยนกัริริมกั�ริ หนังสื่อ
นัดปีริะชุั่ม ริ�ยง�นกั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ริ�ยง�นกั�ริปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น ริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี และเก็ับรัิกัษั�ริ�ยง�นกั�ริม่ส่่วนได้เส่่ย
ขึ้องกัริริมกั�ริและหรืิอผู้บริิห�ริ เป็ีนต้่น ดูแล ต่ริวจำส่อบ และให้คำ�แนะนำ�ในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ และคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ให้เป็ีน
ไปีต่�มริะเบ่ยบข้ึ้อบังคับ และกัฎหม�ยต่่�งๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้อง

	 				ค่้าตั้อบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    ต่�มมติ่ท่ี่�ปีริะชุั่มส่�มัญผู้ถืีอหุ้น ปีริะจำำ�ปีี 2563 เมื�อวันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563 ได้ม่มติ่อนุมัติ่กั�ริกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นแก่ั 
คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยขึ้องบริิษััที่ฯ ดังต่่อไปีน่�

     ค่�ต่อบแที่นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยขึ้องบริิษััที่ฯ

ตั้ำาแหน่ง ค้ณะกรรมการบริษัท ค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบ

และบรรษัทภิบาล

ค้ณะกรรมการสิรรหา 

และกำาหนดค้่าตั้อบแทน

ปีริะธุ�น 1,200,000 ต่่อคนต่่อปีี 400,000 ต่่อคนต่่อปีี 200,000 ต่่อคนต่่อปีี

กัริริมกั�ริ 600,000 ต่่อคนต่่อปีี 200,000 ต่่อคนต่่อปีี 100,000 ต่่อคนต่่อปีี

       หม�ยเหตุ่:   1. ค่�ต่อบแที่นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยขึ้องบริิษััที่ม่กัำ�หนดจ่ำ�ยเป็ีนริ�ยไต่ริม�ส่

        2. ค่�ต่อบแที่นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่จ่ำ�ยให้เฉพ�ะกัริริมกั�ริอิส่ริะท่ี่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่เท่ี่�นั�น

จำานวนค้รั�งที�ร่วมประชุ่ม	/	จำานวนค้รั�งการประชุ่มปี	2563

รายชื่�อ กรรมการบริษัท กรรมการตั้รวจสิอบ

และบรรษัทภิบาล

กรรมการสิรรหา

และกำาหนด 

ค่้าตั้อบแทน

การประชุ่ม

ผู้ถือหุ้น/1

1. น�ยเพิ�มพูน ไกัริฤกัษ์ั 13/13 0/1

2. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ 13/13 4/4 1/1

3. น�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว� 10/13 4/4 4/4 1/1

9. น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ/2 6/7 1/2 3/4 0/0

5. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล   7/13 0/1

6. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� 13/13 1/1

8. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์ 13/13 1/1

4. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล 13/13 4/4 1/1

7. น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์ 13/13 1/1

10. น�ยช่ั่ริ�ชั่ อ่รัิชั่ ปุีณ์ว�ล�/3 2/5 2/2 1/4 0/0

39บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



	 ค่้าตั้อบแทนของค้ณะกรรมการบริษัท

  กัริริมกั�ริบริิษััที่ท่ี่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็ีนผู้บริิห�ริ และ/หริือ ท่ี่�ปีร้ิกัษั�จำะไม่ได้รัิบค่�ต่อบแที่นในฐ�นะกัริริมกั�ริบริิษััที่ และ

กัริริมกั�ริชุั่ดย่อย โดยในปีี 2563 ได้ม่กัริริมกั�ริอ�ส่�เข้ึ้�ร่ิวมโคริงกั�ริลดค่�ต่อบแที่นกัริริมกั�ริ เพื�อเป็ีนกั�ริบริริเที่�ผลกัริะที่บจำ�กัโควิด 

- 19 และส่นับส่นุนบริิษััที่ฯ และได้จ่ำ�ยค่�ต่อบแที่นแก่ักัริริมกั�ริเป็ีนจำำ�นวนเงินริวมทัี่�งสิ่�น บริิษััที่จ่ำ�ยค่�ต่อบแที่นแก่ักัริริมกั�ริเป็ีนจำำ�นวน

เงินริวมทัี่�งสิ่�น 3,345,833.33 บ�ที่ โดยม่ริ�ยละเอ่ยด ดังน่�

     หม�ยเหตุ่   /1 น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� และน�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์ เป็ีนกัริริมกั�ริท่ี่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่งท่ี่�ปีร้ิกัษั�บริิษััที่

       /2 น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ ได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�งดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ เมื�อวันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563 และได้รัิบกั�ริแต่่งตั่�ง

              ดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล และกัริริมกั�ริส่ริริห�และค่�ต่อบแที่น เมื�อวันท่ี่� 23 มิถุีน�ยน 2563

         /3 น�ยช่ั่ริ�ชั่ อ่รัิชั่ ปุีณ์ว�ล� คริบว�ริะกั�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ ณ์ วันท่ี่� 29 พฤษัภั�คม 2563

 

 ค่้าตั้อบแทนอื�นของกรรมการ

 กัริริมกั�ริอิส่ริะจำะไม่ม่ค่�ต่อบแที่นอื�นๆ นอกัเหนือจำ�กัค่�ต่อบแที่นปีริะจำำ�ปีี ทัี่�งน่�กัริริมกั�ริท่ี่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่งท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้อง

บริิษััที่ 3 ท่ี่�น จำะได้รัิบค่�ต่อบแที่นในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ริวมเป็ีนจำำ�นวนเงินทัี่�งสิ่�น 6,900,000 บ�ที่

	 ค่้าตั้อบแทนของผู้บริหาร

 ในปีี 2563 บริิษััที่ฯ จ่ำ�ยค่�ต่อบแที่นผู้บริิห�ริ/1 5 คน (ล�ออกัริะหว่�งปีี 2 คน) คิดเป็ีนจำำ�นวนเงินริวม 40,813,221 บ�ที่  

โดยลักัษัณ์ะค่�ต่อบแที่นผู้บริิห�ริจำะอยู่ในรูิปีค่�ต่อบแที่นท่ี่�เป็ีนเงินเดือน โบนัส่ เงินส่มที่บกัองทุี่นส่ำ�ริองเล่�ยงช่ั่พ ค่�ต่อบแที่น 

ผลปีริะโยชั่น์พนักัง�น/2 ซ้ึ่�งกั�ริจ่ำ�ยค่�ต่อบแที่นจำะพิจำ�ริณ์�ผลกั�ริปีริะเมินกั�ริปีฏิิบัติ่ง�น และปีริะสิ่ที่ธิุผลในกั�ริดำ�เนินกัลยุที่ธ์ุท่ี่�กัำ�หนด

      หม�ยเหตุ่:  /1 ผู้บริิห�ริ หม�ยถ้ีง ผู้ดำ�ริงต่ำ�แหน่งบริิห�ริ 4 ลำ�ดับแริกัต่�มต่�มปีริะกั�ศคณ์ะกัริริมกั�ริ กั.ล.ต่. ท่ี่� กัจำ. 17/2551 เรืิ�องกั�ริกัำ�หนด

           บที่นิย�มในปีริะกั�ศเก่ั�ยวกัับกั�ริออกัและเส่นอขึ้�ยหลักัที่รัิพย์ ลงวันท่ี่� 15 ธัุนว�คม พ.ศ. 2551 โดยม่ริ�ยน�มและต่ำ�แหน่งท่ี่�

           ปีริ�กัฏิในหัวข้ึ้อคณ์ะผู้บริิห�ริ หน้�ท่ี่� 11  

       /2 ค่�ต่อบแที่นผลปีริะโยชั่น์พนักัง�น หม�ยถ้ีง ค่�ใช้ั่จ่ำ�ยในกั�ริตั่�งปีริะม�ณ์กั�ริผลปีริะโยชั่น์พนักัง�นหลังออกัจำ�กัง�น

รายชื่�อ กรรมการบริษัท กรรมการตั้รวจสิอบ

และบรรษัทภิบาล

กรรมการสิรรหาและ

กำาหนดค่้าตั้อบแทน

1. น�ยเพิ�มพูน ไกัริฤกัษ์ั 1,020,000 - -

2. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ 510,000 340,000 -

3. น�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว� 510,000 170,000 120,000

4. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล - - -

5. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล/1 - - -

6. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่�/1 - - -

7. น�ยเอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์ - - -

8. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์/1 - - -

9. น�งจุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ/2 255,000 85,000 42,500

10. น�ยช่ั่ริ�ชั่ อ่รัิชั่ ปุีณ์ว�ล�/3 220,000 73,333.33 -

รวม 2,515,000 668,333.33 162,500

40 รายงานประจำาปี 2563



	 ค่้าตั้อบแทนอื�นๆ	ของผู้บริหาร

 บริิษััที่ฯ ได้จัำดให้ม่ค่�ต่อบแที่นในรูิปีแบบอื�นแก่ัผู้บริิห�ริ ต่�มท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเส่นอเพื�อให้

ส่�ม�ริถีแข่ึ้งขัึ้นกัับส่ภั�วะกั�ริแข่ึ้งขัึ้นท่ี่�สู่งข้ึ้�น ในรูิปีขึ้องส่วัส่ดิกั�ริต่่�งๆ ทัี่�วไปี อ�ทิี่เช่ั่น ค่�เดินที่�ง กัองทุี่นปีริะกัันสั่งคมและกั�ริจัำดที่ำ�

ปีริะกัันกัลุ่มปีริะกัอบด้วย ปีริะกัันช่ั่วิต่ ปีริะกัันอุบัติ่เหตุ่ ปีริะกัันสุ่ขึ้ภั�พ คิดเป็ีนจำำ�นวนเงินริวม 1,065,043 บ�ที่ 

 

 บุค้ลากร

 (1)  จำำ�นวนพนักัง�น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััที่ฯ และบริิษััที่ย่อยม่พนักัง�นทัี่�งหมด 136 คน

 (2)  ค่�ต่อบแที่นพนักัง�น

     ในปีี 2563 บริิษััที่ฯ และบริิษััที่ย่อยได้จ่ำ�ยผลต่อบแที่นให้แก่ัพนักัง�น ริวมเป็ีนเงินทัี่�งสิ่�น 105,582,177 ล้�นบ�ที่ ซ้ึ่�ง 

ผลต่อบแที่นได้แก่ั เงินเดือนโบนัส่ เงินส่มที่บกัองทุี่นส่ำ�ริองเล่�ยงช่ั่พ และส่วัส่ดิกั�ริอื�นๆ

 (3)  ข้ึ้อพิพ�ที่ด้�นแริงง�นท่ี่�ส่ำ�คัญในริะยะ 3 ปีี ท่ี่�ผ่�นม�

      - ไม่ม่ –

 (4)  นโยบ�ยกั�ริพัฒน�บุคล�กัริ

           บริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ยส่่งเส่ริิมกั�ริพัฒน�พนักัง�นในหล�ยรูิปีแบบ ทัี่�งโดยกั�ริเส่นอแผนกั�ริอบริมพนักัง�นปีริะจำำ�ปีีโดยผู้อำ�นวยกั�ริ 

แต่่ละแผนกั กั�ริขึ้อเส่นอกั�ริอบริมโดยพนักัง�นปีริะจำำ� ริวมถ้ีงกั�ริอบริมเนื�องจำ�กัคว�มจำำ�เป็ีนเร่ิงด่วน โดยงบปีริะม�ณ์ในกั�ริอบริม 

ทัี่�งหมดน่�จำะเป็ีนไปีภั�ยใต้่กั�ริควบคุมดูแลขึ้องผู้บริิห�ริท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้อง

41บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



กิารกิ�ากิับูดูแลกิิจกิาร

นโยบูายกิารกิ�ากิับูดูแลกิิจกิารทิี่ดี

            ในกั�ริดำ�เนนิง�นที่่�ผ่�นม� คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษัทัี่ บทูี่คิ คอร์ิปีอเริชั่ั�น จำำ�กัดั (มห�ชั่น) (“บริิษัทัี่”) ได้ปีฏิบิตั่ติ่�มกัฎหม�ย วตั่ถีปุีริะส่งค์

ขึ้้อบังคับ และมต่ิที่่�ปีริะชัุ่มผู้ถีือหุ้นขึ้องบริิษััที่ ริวมที่ั�งได้ย้ดถีือและปีฏิิบัต่ิต่�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที่่�ด่ขึ้องบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน  

ต่�มแนวที่�งที่่�ต่ล�ดหลักัที่ริัพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย (“ต่ล�ดหลักัที่ริัพย์ฯ”) กัำ�หนด และหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริท่ี่�ด่ส่ำ�หริับ  

บริิษััที่จำดที่ะเบ่ยนปีี 2560 ต่�มแนวที่�งที่่�ส่ำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัที่ริัพย์และต่ล�ดหลักัที่ริัพย์ (“ส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่.”) กัำ�หนด  

เพื�อเปี็นแนวที่�งในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่เพื�อให้เกัิดปีริะส่ิที่ธุิภั�พในกั�ริดำ�เนินง�น และยังที่ำ�ให้เกัิดคว�มโปีริ่งใส่ต่่อนักัลงทีุ่น 

อันจำะที่ำ�ให้เกัิดคว�มเชั่ื�อมั�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำขึ้องบริิษััที่ต่่อบุคคลภั�ยนอกั ต่ลอดจำนส่ริ้�งคุณ์ค่�ให้แกั่บริิษััที่อย่�งยั�งยืน เพื�อให้บริิษััที่

ส่�ม�ริถีแขึ้่งขึ้ันได้และม่ผลปีริะกัอบกั�ริที่่�ด่โดยคำ�น้งถี้งผลกัริะที่บในริะยะย�วโดยกั�ริปีริะกัอบธุุริกัิจำอย่�งม่จำริิยธุริริม เค�ริพส่ิที่ธุิและม ่

คว�มริับผิดชั่อบต่่อผู้ถีือหุ้นและผู้ม่ส่่วนได้เส่่ย เปี็นปีริะโยชั่น์ต่่อส่ังคม และลดผลกัริะที่บด้�นลบต่่อส่ิ�งแวดล้อม ริวมที่ั�งส่�ม�ริถีปีริับต่ัวได้

ภั�ยใต่้ปี่จำจำัยกั�ริเปีล่�ยนแปีลง โดยนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที่่�ด่ขึ้องบริิษััที่คริอบคลุมหลักักั�ริ 5 หมวด ดังน่�

สิิทธุิของผู้ถือหุ้น: คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่ริะหนักัและให้คว�มส่ำ�คัญในส่ิที่ธุิขึ้ั�นพื�นฐ�นต่่�งๆ ขึ้องผู้ถีือหุ้น ที่ั�งในฐ�นะขึ้อง 

นักัลงทีุ่นในหลักัที่รัิพย์และเจำ้�ขึ้องบริิษััที่ เชั่่น ส่ิที่ธิุในกั�ริซืึ่�อ ขึ้�ย โอน หลักัที่รัิพย์ที่่�ต่นถีืออยู่ ส่ิที่ธิุในกั�ริที่่�จำะได้ริับ 

ส่่วนแบ่งผลกัำ�ไริจำ�กับริิษััที่ ส่ิที่ธิุในกั�ริได้รัิบขึ้้อมูลอย่�งเพ่ยงพอ ส่ิที่ธุิต่่�งๆ ในกั�ริปีริะชุั่มผู้ถีือหุ้น ส่ิที่ธุิในกั�ริแส่ดง 

คว�มคิดเห็น ส่ิที่ธุิในกั�ริริ่วมต่ัดส่ินใจำในเริื�องส่ำ�คัญขึ้องบริิษััที่ เชั่่น กั�ริจำัดส่ริริเงินปี่นผล กั�ริแต่่งต่ั�งหริือถีอดถีอนกัริริมกั�ริ  

กั�ริแต่่งต่ั�งผู้ส่อบบัญชั่่ กั�ริอนุมัต่ิธุุริกัริริมที่่�ส่ำ�คัญและม่ผลต่่อที่ิศที่�งในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำขึ้องบริิษััที่ ริวมถี้งกั�ริแกั้ไขึ้หนังส่ือ

บริิคณ์ห์ส่นธุิและขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััที่ เปี็นต่้น

การปฏิบัตั้ิตั้่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน: คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้กัำ�หนดให้ม่กั�ริปีฏิิบัต่ิต่่อผู้ถีือหุ้นทีุ่กัริ�ยอย่�งเที่่�เที่่ยมกััน 

ไม่ว่�จำะเปี็นผู้ถีือหุ้นริ�ยใหญ่หริือผู้ถีือหุ้นริ�ยย่อย ผู้ถีือหุ้นที่่�เปี็นผู้บริิห�ริหริือผู้ถีือหุ้นที่่�มิได้เปี็นผู้บริิห�ริ ผู้ถีือหุ้นส่ัญชั่�ต่ิไที่ย

หริือต่่�งด้�ว

บทบาทของผู้มีสิ่วนได้เสีิย: คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้ให้คว�มส่ำ�คัญต่่อส่ิที่ธิุขึ้องผู้ม่ส่่วนได้เส่่ยทีุ่กักัลุ่ม ไม่ว่�จำะเปี็นผู้ม่ 

ส่่วนได้เส่่ย ได้แกั่ ผู้ถีือหุ้น ลูกัค้� ลูกัจำ้�ง คู่ค้� และเจำ้�หน่� ส่�ธุ�ริณ์ชั่น และคู่แขึ้่ง ในกั�ริดำ�เนินกั�ริให้เปี็นไปีต่�มเปี้�หม�ย

ที่่�เปี็นธุริริมและโปีริ่งใส่ นอกัจำ�กัน่� ผู้ม่ส่่วนได้เส่่ยส่�ม�ริถีส่อบถี�มริ�ยละเอ่ยด แจำ้งขึ้้อริ้องเริ่ยน หริือเบ�ะแส่กั�ริกัริะที่ำ�ผิด

ที่�งกัฎหม�ย คว�มไม่ถีูกัต่้องขึ้องริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน ริะบบควบคุมภั�ยในที่่�บกัพริ่อง หริือกั�ริผิดจำริริย�บริริณ์ธุุริกิัจำขึ้อง

บริิษััที่ ผ่�นกัริริมกั�ริอิส่ริะ หรืิอกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ลขึ้องบริิษััที่ได้ ที่ั�งน่� ขึ้้อมูลริ้องเริ่ยนและเบ�ะแส่ที่่� 

แจำ้งม�ยังบริิษััที่จำะถีูกัเกั็บไว้เปี็นคว�มลับ โดยกัริริมกั�ริอิส่ริะหริือกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ลจำะดำ�เนินกั�ริส่ั�งกั�ริ

ต่ริวจำส่อบขึ้้อมูลและห�แนวที่�งแกั้ไขึ้ (ห�กัม่) และจำะริ�ยง�นต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่่อไปี

การเปิดเผยข้อมูลและค้วามโปร่งใสิ: คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ดูแลให้บริิษััที่ม่กั�ริเปีิดเผยขึ้้อมูลส่ำ�คัญที่่�เกั่�ยวกัับบริิษััที่  

ที่ั�งข้ึ้อมลูที่�งกั�ริเงนิและข้ึ้อมลูที่่�ม่ใช่ั่ข้ึ้อมลูที่�งกั�ริเงนิอย่�งถูีกัต้่อง คริบถ้ีวน ที่นัเวล� และโปีร่ิงใส่ ผ่�นช่ั่องที่�งที่่�เข้ึ้�ถีง้ข้ึ้อมลู

ได้ง่�ย ม่คว�มเที่่�เท่ี่ยมกัันและน่�เชั่ื�อถืีอ เพื�อเปี็นกั�ริส่ริ้�งคว�มเชั่ื�อมั�นให้กัับนักัลงทีุ่น ผู้ถีือหุ้น และผู้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ย 

ทีุ่กัฝั่่�ยขึ้องบริิษััที่

ค้วามรบัผดิช่อบของค้ณะกรรมการ: คณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่ปีริะกัอบด้วยบคุคลซึ่้�งเป็ีนผูม้ค่ว�มริูค้ว�มส่�ม�ริถีและปีริะส่บกั�ริณ์์

ที่่�ส่�ม�ริถีเอื�อปีริะโยชั่น์ให้กัับบริิษััที่ โดยเปี็นผู้ม่บที่บ�ที่ส่ำ�คัญในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยและภั�พริวมขึ้ององค์กัริ ต่ลอดจำน 

ม่บที่บ�ที่ส่ำ�คัญในกั�ริกัำ�กัับดูแล ต่ริวจำส่อบ และปีริะเมินผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ให้เปี็นไปีต่�มแผนที่่�ว�งไว้ ที่ั�งน่�  

คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ม่ว�ริะกั�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งคริ�วละไม่เกัิน 3 ปีีต่�มกัฎหม�ยที่่�เกั่�ยวขึ้้องกัำ�หนด โดยกัริริมกั�ริอิส่ริะจำะม่

ว�ริะกั�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งต่่อเนื�องไม่เกันิ 9 ปีี เว้นแต่่คณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่จำะเหน็ว่�บคุคลนั�นส่มควริดำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็ีนกัริริมกั�ริ

อิส่ริะขึ้องบริิษััที่ต่่อไปีเพื�อปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดขึ้องบริิษััที่ นอกัจำ�กัน่� กัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริขึ้องบริิษััที่ส่�ม�ริถีเขึ้้�ดำ�ริงต่ำ�แหน่ง

กัริริมกั�ริหริือผู้บริิห�ริขึ้องบริิษััที่ในเคริือหริือบริิษััที่อื�นได้ แต่่ต่้องเปี็นไปีต่�มขึ้้อกัำ�หนดขึ้องส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. คณ์ะกัริริมกั�ริ

กัำ�กับัต่ล�ดที่นุ และต่ล�ดหลกััที่ริพัย์ฯ และหน่วยง�นท่ี่�เกั่�ยวข้ึ้องโดยจำะต้่องแจ้ำงต่่อท่ี่�ปีริะชั่มุคณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่ให้รัิบที่ริ�บด้วย

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

42 รายงานประจำาปี 2563



คณะกิรรมกิารชุดย่อย

      บริิษััที่ฯ เล็งเห็นถ้ีงกั�ริปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�อย่�งม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พและปีริะสิ่ที่ธิุผล คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้แต่่งตั่�งคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อย  

เพื�อส่นับส่นุนคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ในกั�ริดำ�เนินง�น เพื�อให้กั�ริปีฏิิบัต่ิง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชัุ่ดย่อยม่คว�มชั่ัดเจำน บริิษััที่จำ้งกัำ�หนดให้

คณ์ะกัริริมกั�ริชั่ดุย่อยมก่ัฎบตั่ริ และได้กัำ�หนดบที่บ�ที่หน้�ท่ี่�และคว�มริบัผดิชั่อบที่่�ชั่ดัเจำน โดยคณ์ะกัริริมกั�ริชั่ดุย่อยขึ้องบริษิัทัี่ปีริะกัอบ

ไปีด้วย

ค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล ซึ่้�งปีริะกัอบด้วยส่ม�ชั่ิกัอย่�งน้อย 3 คน เพื�อชั่่วยคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ในกั�ริ

ดูแลกัิจำกั�ริขึ้องบริิษััที่ กั�ริควบคุมภั�ยใน กั�ริต่ริวจำส่อบภั�ยใน และกั�ริปีฏิิบัต่ิต่�มกัฎหม�ยที่่�เกั่�ยวขึ้้อง ริวมที่ั�งกั�ริจำัดที่ำ�

ริ�ยง�นที่�งกั�ริเงินเพื�อให้กั�ริปีฏิิบตั่งิ�นและกั�ริเปิีดเผยข้ึ้อมูลขึ้องบริิษัทัี่เป็ีนไปีอย่�งโปีร่ิงใส่และน่�เชืั่�อถืีอ ริวมถีง้กั�ริกัำ�กัับ

กัิจำกั�ริขึ้องบริิษััที่

ค้ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค้่าตั้อบแทน ซึ่้�งปีริะกัอบด้วยส่ม�ชั่ิกัอย่�งน้อย 3 คน เพื�อส่นับส่นุนคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

ในกั�ริส่ริริห�บุคคลท่ี่�ม่คุณ์ส่มบัติ่เหม�ะส่ม เพื�อดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ ริวมทัี่�งเส่นอแนะรูิปีแบบค่�ต่อบแที่นขึ้อง 

คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และเส่นอต่่อท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และท่ี่�ปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้น เพื�อกั�ริพิจำ�ริณ์�และอนุมัติ่

บูทิบูาทิ หน้าทิี่ และความรับูผิดชอบูของคณะกิรรมกิารบูริษัทิ

    คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ม่คว�มริับผิดชั่อบต่่อผู้ถีือหุ้นเกั่�ยวกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำขึ้องบริิษััที่ และม่หน้�ที่่�กัำ�หนดนโยบ�ยและที่ิศที่�ง 

กั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ ริวมที่ั�งกัำ�กัับดูแลให้กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเปี็นไปีต่�มเปี้�หม�ยและแนวที่�งเพื�อปีริะโยชั่น์ริะยะย�วแกั่ผู้ถีือหุ้น 

ภั�ยใต่้กัริอบขึ้้อกัำ�หนดขึ้องกัฎหม�ยและหลักัจำริริย�บริริณ์ในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ ขึ้ณ์ะเด่ยวกัันกั็คำ�น้งถี้งผลปีริะโยชั่น์ขึ้องผู้ม่ส่่วนได้ 

ส่่วนเส่่ยทีุ่กัฝั่่�ย ที่ั�งน่� โดยม่ริ�ยละเอ่ยดต่�มที่่�กัำ�หนดไว้ในกัฎบัต่ริขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	บริิษััที่ได้จำัดให้ม่นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริขึ้องบริิษััที่เปี็นล�ยลักัษัณ์์อักัษัริ

หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุุรกิจ บริิษััที่ม่เจำต่น�ริมณ์์ในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่อย่�งโปีริ่งใส่ ม่คุณ์ธุริริม ม่ 

คว�มริบัผดิชั่อบต่่อผู้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ย ต่ลอดจำนส่ังคมและส่ิ�งแวดล้อม โดยบริิษััที่ได้กัำ�หนดขึ้้อพ้งปีฏิิบัต่ิเปี็นล�ยลักัษัณ์์อักัษัริ

เพื�อให้คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นย้ดถีือเปี็นหลักัในกั�ริปีฏิิบัต่ิ

ค้วามขัดแย้งทางผลประโยช่น์ บริิษััที่ม่นโยบ�ยขึ้จำัดปี่ญห�คว�มขึ้ัดแย้งที่�งผลปีริะโยชั่น์อย่�งริอบคอบ ด้วยคว�มซึ่ื�อส่ัต่ย์

สุ่จำริิต่ ม่เหตุ่ผลและเปี็นอิส่ริะภั�ยใต่้กัริอบจำริิยธุริริมที่่�ด่ เพื�อผลปีริะโยชั่น์ขึ้องบริิษััที่เปี็นส่ำ�คัญ บริิษััที่ม่นโยบ�ยในกั�ริที่ำ�

ริ�ยกั�ริเกั่�ยวโยงกัันและริ�ยกั�ริที่่�ม่คว�มขึ้ัดแย้งที่�งผลปีริะโยชั่น์ที่่�ส่อดคล้องกัับกัฎหม�ย ต่ลอดจำนขึ้้อบังคับขึ้องส่ำ�นักัง�น 

กั.ล.ต่. คณ์ะกัริริมกั�ริต่ล�ดทีุ่น และต่ล�ดหลักัที่ริัพย์ฯ

การค้วบคุ้มภายใน บริิษััที่ได้จัำดให้ม่ริะบบกั�ริควบคุมภั�ยในเพื�อกั�ริกัำ�กัับดูแลและกั�ริควบคุมภั�ยใน ที่ั�งในริะดับบริิห�ริ

และริะดับปีฏิิบัต่ิง�นที่่�ม่ปีริะส่ิที่ธุิภั�พ โดยบริิษััที่ม่กั�ริจำัดต่ั�งฝั่่�ยต่ริวจำส่อบภั�ยในขึ้องบริิษััที่เพื�อที่ำ�หน้�ที่่�ปีริะเมินคว�ม 

เพย่งพอขึ้องริะบบควบคุมภั�ยในและริ�ยง�นผลต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภับิ�ลต่�มแผนกั�ริต่ริวจำส่อบที่่�ว�งไว้

การบริหารค้วามเสิี�ยง คณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่มห่น้�ที่่�ในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยด้�นกั�ริบริหิ�ริคว�มเส่่�ยงให้คริอบคลมุที่ั�งองค์กัริ  

ริวมที่ั�งกัำ�กัับดูแลให้ม่ริะบบหริือกัริะบวนกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเส่่�ยงเพื�อลดผลกัริะที่บต่่อธุุริกัิจำขึ้องบริิษััที่อย่�งเหม�ะส่ม

รายงานของค้ณะกรรมการบริษัท	 คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ลม่หน้�ที่่�ส่อบที่�นริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน โดยม่ 

ฝั่่�ยบัญชั่่และผู้ส่อบบัญชั่่ม�ปีริะชัุ่มริ่วมกััน และนำ�เส่นอริ�ยง�นที่�งกั�ริเงินต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ทีุ่กัไต่ริม�ส่ โดย 

คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เปี็นผู้รัิบผิดชั่อบต่่องบกั�ริเงินริวมขึ้องบริิษััที่และบริิษััที่ย่อย ริวมที่ั�งส่�ริส่นเที่ศที่�งกั�ริเงินที่่�ปีริ�กัฏิ 

ในริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

43บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



กิารประชุมคณะกิรรมกิารบูริษัทิ

 บริิษััที่ฯ จัำดให้ม่กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่อย่�งน้อยทีุ่กัไต่ริม�ส่ และม่กั�ริปีริะชุั่มพิเศษัเพิ�มต่�มคว�มจำำ�เป็ีน โดยม่ 

กั�ริกัำ�หนดว�ริะปีริะชุั่มชัั่ดเจำนล่วงหน้�ทุี่กัปีี และม่ว�ริะพิจำ�ริณ์�ติ่ดต่�มผลกั�ริดำ�เนินง�นเป็ีนปีริะจำำ� บริิษััที่จำะจัำดส่่งหนังสื่อเชิั่ญปีริะชุั่ม

พร้ิอมริะเบ่ยบว�ริะกั�ริปีริะชัุ่มและเอกัส่�ริปีริะกัอบกั�ริปีริะชัุ่มให้กัริริมกั�ริทีุ่กัท่ี่�นล่วงหน้�ไม่น้อยกัว่� 7 วันก่ัอนวันปีริะชุั่ม เพื�อให้ 

คณ์ะกัริริมกั�ริได้ม่เวล�ศ้กัษั�ข้ึ้อมูลอย่�งเพ่ยงพอก่ัอนเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่ม เว้นแต่่กัริณ่์ม่เหตุ่จำำ�เป็ีนเร่ิงด่วน และจำะจัำดให้ม่กั�ริบันท้ี่กัริ�ยง�น

กั�ริปีริะชุั่มและจัำดเก็ับริวบริวมเอกัส่�ริท่ี่�รัิบริองแล้ว เพื�อใช้ั่ในกั�ริอ้�งอิงและส่�ม�ริถีต่ริวจำส่อบได้ โดยในกั�ริปีริะชุั่มทุี่กัครัิ�ง ควริจัำดให้ม่

ผู้บริิห�ริและผู้ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่มเพื�อให้ข้ึ้อมูลและริ�ยละเอ่ยดปีริะกัอบกั�ริต่ัดสิ่นใจำท่ี่�ถูีกัต้่องและทัี่นเวล� ในกั�ริลงมต่ิ 

ในท่ี่�ปีริะชัุ่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ให้ถืีอมติ่ขึ้องเส่่ยงข้ึ้�งม�กั โดยให้กัริริมกั�ริหน้�งคนม่หน้�งเส่่ยง โดยกัริริมกั�ริท่ี่�ม่ส่่วนได้เส่่ยในว�ริะใด 

จำะไม่เข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่มและใช้ั่สิ่ที่ธิุออกัเส่่ยงลงคะแนนในว�ริะนั�น ทัี่�งน่� ในกัริณ่์ท่ี่�คะแนนเส่่ยงเท่ี่�กััน ให้ปีริะธุ�นในท่ี่�ปีริะชุั่มออกัเส่่ยง 

เพิ�มข้ึ้�นอ่กัหน้�งเส่่ยงเป็ีนเส่่ยงช่ั่�ขึ้�ด

กิารประเมินตนเองของคณะกิรรมกิาร

 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ส่นับส่นุนให้ม่กั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัต่ิง�นอย่�งน้อยปีีละ 1 คริั�ง เพื�อปีริับปีริุงและแกั้ไขึ้กั�ริดำ�เนินง�น 

โดยม่กั�ริกัำ�หนดหัวขึ้้อท่ี่�จำะปีริะชัุ่มชัั่ดเจำนกั่อนที่่�จำะวัดผลกั�ริปีริะเมินดังกัล่�ว เพื�อริวบริวมคว�มเห็นและนำ�เส่นอต่่อที่่�ปีริะชัุ่ม ริวมที่ั�ง

เปีิดเผยหลักัเกัณ์ฑ์์ขึ้ั�นต่อน และผลกั�ริปีริะเมินในภั�พริวมในริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี

ค่าตอบูแทิน

 ค่�ต่อบแที่นขึ้องกัริริมกั�ริบริษิัทัี่จำะกัำ�หนดเป็ีนริ�ยปีีต่�มจำำ�นวนที่่�ได้อนมัุต่จิำ�กัที่่�ปีริะชุั่มผู้ถืีอหุน้ขึ้องบริษิัทัี่ซ้ึ่�งจำะต้่องอยูใ่นเกัณ์ฑ์์

เฉล่�ยเมื�อเที่่ยบกัับอุต่ส่�หกัริริมเด่ยวกััน โดยจำะคำ�น้งถี้งคว�มเพ่ยงพอต่่อกั�ริปีฏิิบัต่ิหน้�ที่่�และคว�มริับผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 

และพิจำ�ริณ์�จำ�กัผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่เปี็นส่ำ�คัญ ที่ั�งน่� ค่�ต่อบแที่นริ�ยปีีขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่และผู้บริิห�ริริวมกัันจำะต่้อง 

ไม่เปี็นจำำ�นวนที่่�สู่งผิดปีกัติ่เมื�อเที่่ยบกัับผลต่อบแที่นขึ้องกัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริโดยเฉล่�ยขึ้องบริิษััที่ที่่�จำดที่ะเบ่ยนในต่ล�ดหลักัที่รัิพย ์

แห่งปีริะเที่ศไที่ย โดยจำะคำ�น้งถี้งปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดขึ้องผู้ถีือหุ้นเปี็นหลักั

กิารพัฒนากิรรมกิารและผู้บูริหาร

 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่มน่โยบ�ยส่่งเส่ริิมและอำ�นวยคว�มส่ะดวกัให้ม่กั�ริฝึั่กัอบริมและให้คว�มรู้ิแก่ัผูเ้กั่�ยวข้ึ้องในริะบบกั�ริกัำ�กัับ

ดูแลกัิจำกั�ริขึ้องบริิษััที่ เชั่่น กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล ผู้บริิห�ริ และเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ เปี็นต่้น ที่ั�งน่� ภั�ยใต่้ 

งบปีริะม�ณ์ท่ี่�ตั่�งไว้ในงบปีริะม�ณ์ปีริะจำำ�ปีีขึ้องบริิษััที่ เพื�อให้ม่กั�ริปีรัิบปีรุิงกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นอย่�งต่่อเนื�อง กั�ริฝึั่กัอบริมและให้คว�มรู้ิอ�จำ

กัริะที่ำ�เป็ีนกั�ริภั�ยในบริิษััที่ หรืิอใช้ั่บริิกั�ริขึ้องส่ถี�บันภั�ยนอกั นอกัจำ�กัน่�ที่�งบริิษััที่ฯ ได้จัำดให้ม่กั�ริปีฐมนิเที่ศให้กัับกัริริมกั�ริเข้ึ้�ใหม่ 

โดยให้เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่เป็ีนผู้ปีริะส่�นง�นเรืิ�องต่่�งๆ อ่กัด้วย ทัี่�งน่� ในปีี 2563 ม่คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้ที่ำ�กั�ริเข้ึ้�รัิบฝึั่กัอบริม ดังน่�   

 น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์ เข้ึ้�รัิบกั�ริฝึั่กัอบริมโคริงกั�ริ Sustainability and Climate Risk Certification ส่ม�คมผู้เช่ั่�ยวชั่�ญ

ด้�นกั�ริจัำดกั�ริคว�มเส่่�ยงริะดับโลกั (Global Association of Risk Professionals)

คณะกิรรมกิารบูริษัทิได้อนุมัติกิารทิบูทิวนวิสัยทิัศน์ พันธุกิิจ และกิลยุทิธุ์ประจ�าปี

 ในส่่วนกัลยุที่ธุ์ขึ้องบริิษััที่ คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้ติ่ดต่�มผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องฝั่่�ยจัำดกั�ริ โดยกัำ�หนดให้ม่กั�ริริ�ยง�นผล 

กั�ริดำ�เนินง�นและผลปีริะกัอบกั�ริขึ้องบริิษััที่ เพื�อให้เปี็นไปีต่�มกัลยุที่ธุ์ที่่�ว�งไว้

กิารติดตามผลกิารด�าเนินงานของฝ่่ายบูริหาร

 บริิษััที่ฯ ได้กัำ�หนดให้ม่กั�ริริ�ยง�นคว�มก้ั�วหน้�ขึ้องผลกั�ริดำ�เนินง�นและผลปีริะกัอบกั�ริขึ้องบริิษััที่ ในทุี่กัครัิ�งท่ี่�ม่กั�ริปีริะชุั่ม

คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

คณะกิรรมกิารชุดย่อย

 โคริงส่ริ้�งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริบริิษััที่ ปีริะกัอบด้วยคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ และคณ์ะกัริริมกั�ริชัุ่ดย่อย 2 คณ์ะ ดังน่�

44 รายงานประจำาปี 2563



(1)	ค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล

องค้์ประกอบ

 ต่้องปีริะกัอบด้วยกัริริมกั�ริอิส่ริะจำำ�นวนอย่�งน้อย 3 คน โดยกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ 1 คนต่้องเปี็นผู้ม่คว�มริู้และ

ปีริะส่บกั�ริณ์์ด้�นกั�ริบัญชั่่หริือกั�ริเงินอย่�งเพ่ยงพอที่่�จำะส่�ม�ริถีที่ำ�หน้�ที่่�ส่อบที่�นคว�มน่�เชั่ื�อถีือขึ้องงบกั�ริเงินได้

 ที่ั�งน่�ให้คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ เลือกักัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ 1 คนเปี็นปีริะธุ�นคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ และ 

แต่่งต่ั�งเลขึ้�นกุั�ริคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ เพื�อช่ั่วยเหลอืกั�ริดำ�เนนิง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ เกั่�ยวกัับกั�รินดัหม�ย

กั�ริปีริะชัุ่มกั�ริจำัดเต่ริ่ยมว�ริะกั�ริปีริะชัุ่ม กั�รินำ�ส่่งเอกัส่�ริปีริะกัอบกั�ริปีริะชัุ่ม และกั�ริบันที่้กัริ�ยง�นกั�ริปีริะชัุ่ม

 ณ์ วันที่่� 31 ธุันว�คม 2563 คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ ม่จำำ�นวนที่ั�งส่ิ�น 3 ที่่�น

รายช่ื�อ กรรมการบริษัท กรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล

1. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ กัริริมกั�ริอิส่ริะ ปีริะธุ�น

2. น�ยริัส่เซึ่ล เลต่ัน เคคูเอว� กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริ

3. น�งจำุฬ�ภัริณ์์ นำ�ชั่ัยศิริิ กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริ

คุ้ณสิมบัตั้ิ

(1)  เปี็นผู้ม่คุณ์ส่มบัต่ิคริบถี้วนในกั�ริเปี็นกัริริมกั�ริอิส่ริะต่�มกัฎหม�ยและกัฎเกัณ์ฑ์์ที่่�ส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. คณ์ะกัริริมกั�ริ 

 กัำ�กัับต่ล�ดทีุ่น และต่ล�ดหลักัที่ริัพย์ฯ กัำ�หนด

(2)  ไม่เป็ีนกัริริมกั�ริบริิษััที่ท่ี่�ได้รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ให้ม่อำ�น�จำตั่ดสิ่นใจำในกั�ริดำ�เนินกิัจำกั�ริขึ้อง 

 บริิษััที่ฯ บริิษััที่ใหญ่ บริิษััที่ย่อย บริิษััที่ร่ิวม บริิษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกััน ผู้ถืีอหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้ม่อำ�น�จำควบคมุขึ้องบริิษััที่ฯ

(3)  ไม่เปี็นกัริริมกั�ริขึ้องบริิษััที่ใหญ่ บริิษััที่ย่อย บริิษััที่ริ่วม บริิษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกัันเฉพ�ะที่่�เปี็นบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน

(4)  เป็ีนผูม้ค่ว�มริูป้ีริะส่บกั�ริณ์์เพย่งพอที่่�จำะส่�ม�ริถีที่ำ�หน้�ที่่�ในฐ�นะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ และมก่ัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ 

 อย่�งน้อย 1 คน เปี็นผู้ม่คว�มรูิ้และปีริะส่บกั�ริณ์์ในด้�นบัญช่ั่หรืิอกั�ริเงินอย่�งเพ่ยงพอท่ี่�จำะส่�ม�ริถีที่ำ�หน้�ที่่� 

 ส่อบที่�นคว�มน่�เชั่ื�อถีือขึ้องงบกั�ริเงินได้

อำานาจ	หน้าที�	และค้วามรับผิดช่อบของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบฯ

(1)  ส่อบที่�นให้บริิษััที่ฯ ม่กั�ริริ�ยง�นที่�งกั�ริเงินอย่�งถูีกัต้่องและเปิีดเผยข้ึ้อมูลอย่�งเพ่ยงพอ

(2)  พิจำ�ริณ์� คัดเลือกั และเส่นอแต่่งตั่�งบุคคลซ้ึ่�งม่คว�มเป็ีนอิส่ริะเพื�อที่ำ�หน้�ท่ี่�เป็ีนผู้ส่อบบัญช่ั่ภั�ยนอกัขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อ 

 ให้ผู้ถืีอหุ้นอนุมัติ่ พร้ิอมทัี่�งเส่นอค่�ต่อบแที่นขึ้องผู้ส่อบบัญช่ั่ ริวมทัี่�งเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุั่มกัับผู้ส่อบบัญช่ั่โดยไม่ม่ฝ่ั่�ยจัำดกั�ริ 

 เขึ้้�ริ่วมปีริะชัุ่มด้วยอย่�งน้อยปีีละ 1 คริั�ง

(3)  ส่อบที่�นให้บริิษััที่ฯ ม่ริะบบควบคุมภั�ยใน และริะบบกั�ริต่ริวจำส่อบภั�ยในท่ี่�ม่คว�มเหม�ะส่มและม่ปีริะสิ่ที่ธิุผล

(4)  พิจำ�ริณ์�คว�มเปี็นอิส่ริะขึ้องหน่วยง�นต่ริวจำส่อบภั�ยใน ต่ลอดจำนให้คว�มเห็นชั่อบในกั�ริพิจำ�ริณ์�แต่่งต่ั�ง โยกัย้�ย  

 เลิกัจำ้�งหัวหน้�หน่วยง�นต่ริวจำส่อบภั�ยใน หริือหน่วยง�นอื�นใดที่่�ริับผิดชั่อบเกั่�ยวกัับกั�ริต่ริวจำส่อบภั�ยใน

(5)  ส่อบที่�นริะบบกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อให้มั�นใจำว่�บริิษััที่ฯ ม่กั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงท่ี่�เหม�ะส่ม ม่กัลไกั 

 ริวมถ้ีงขัึ้�นต่อนท่ี่�เหม�ะส่มเพื�อท่ี่�จำะส่�ม�ริถีริะบุถ้ีงคว�มเส่่�ยงหลักัและควบคุมคว�มเส่่�ยงหลักันั�นได้อย่�งทัี่นเวล�

(6)  พิจำ�ริณ์�แนวที่�งกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ โดยเท่ี่ยบเค่ยงกัับแนวที่�งกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริขึ้ององค์กัริใน 

 ต่่�งปีริะเที่ศและที่ำ�คว�มเห็นเส่นอต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

(7)  ส่อบที่�นกั�ริดำ�เนนิง�นขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อให้มั�นใจำว่�บริิษััที่ฯ ปีฏิิบัติ่ต่�มกัฎหม�ยว่�ด้วยหลักัที่ริพัยแ์ละต่ล�ดหลกััที่ริพัย์  

 กัฎและริะเบ่ยบขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ฯ และกัฎหม�ยอื�นท่ี่�เก่ั�ยวกัับธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ

(8)  ส่อบที่�นริ�ยกั�ริท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน หรืิอริ�ยกั�ริท่ี่�อ�จำจำะม่คว�มขัึ้ดแย้งที่�งผลปีริะโยชั่น์ให้เป็ีนไปีต่�มกัฎหม�ยว่�ด้วย 

 หลักัที่รัิพย์ และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ ริวมทัี่�งกัฎและริะเบ่ยบขึ้องส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. คณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับต่ล�ดทุี่น และ 

 ต่ล�ดหลักัที่รัิพยฯ์ และกัฎหม�ยอื�นท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อให้มั�นใจำว่�ริ�ยกั�ริดังกัล่�วม่คว�มส่มเหตุ่ส่มผล 

 เป็ีนปีริะโยชั่น์สู่งสุ่ดต่่อบริิษััที่ฯ และให้ม่กั�ริเปิีดเผยข้ึ้อมูลอย่�งถูีกัต้่องและคริบถ้ีวน

45บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



(9)  จัำดที่ำ�ริ�ยง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ เพื�อเส่นอต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ โดยเปีิดเผยไว้ในริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี 

 ขึ้องบริิษััที่ฯ ซ้ึ่�งริ�ยง�นดังกัล่�วต้่องลงน�มโดยปีริะธุ�นฯ

(10)  ที่บที่วนและเส่นอให้คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่พิจำ�ริณ์�แกั้ไขึ้กัฎบัต่ริขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ ให้ส่อดคล้องกัับ 

 ส่ภั�วกั�ริณ์์ปี่จำจำุบัน

(11)  ต่ริวจำส่อบผู้ที่่�เกั่�ยวขึ้้องภั�ยใต่้อำ�น�จำหน้�ที่่�ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ และม่อำ�น�จำในกั�ริว่�จำ้�ง หริือนำ� 

 ผู้เชั่่�ยวชั่�ญเฉพ�ะด้�นม�ชั่่วยในง�นต่ริวจำส่อบ

(12)  ห�กัพบหรืิอม่ข้ึ้อส่งสั่ยว่�ม่ริ�ยกั�ริหรืิอกั�ริกัริะที่ำ�ดังต่่อไปีน่� ซ้ึ่�งอ�จำม่ผลกัริะที่บอย่�งม่นัยส่ำ�คัญต่่อฐ�นะที่�ง 

 กั�ริเงนิและผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ฯ ให้คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ ริ�ยง�นต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เพื�อดำ�เนินกั�ริ 

 ปีรัิบปีรุิงแก้ัไขึ้ภั�ยในเวล�ท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ เห็นส่มควริ

•  ริ�ยกั�ริท่ี่�เกิัดคว�มขัึ้ดแย้งที่�งผลปีริะโยชั่น์

•  กั�ริทุี่จำริิต่หรืิอม่สิ่�งผิดปีกัติ่หรืิอม่คว�มบกัพร่ิองท่ี่�ส่ำ�คัญในริะบบควบคุมภั�ยใน

•  กั�ริฝ่ั่�ฝ้ั่นกัฎหม�ยว่�ด้วยหลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ กัฎริะเบ่ยบและปีริะกั�ศขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ฯ  

 หรืิอกัฎหม�ยอื�นท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ

  ห�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ไม่ดำ�เนินกั�ริให้ม่กั�ริปีรัิบปีรุิงแก้ัไขึ้ภั�ยในเวล�ข้ึ้�งต้่น กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ ริ�ยใดริ�ยหน้�ง 

 อ�จำริ�ยง�นว่�ม่ริ�ยกั�ริหรืิอกั�ริกัริะที่ำ�ต่�มข้ึ้�งต้่นต่่อส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. หรืิอต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ฯ

(13)  ส่อบที่�น และให้คว�มเห็นเก่ั�ยวกัับนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ

(14)  ส่อบที่�น และให้คว�มเห็นในริ�ยง�นผลกั�ริปีริะเมินกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ

(15)  ปีฏิิบัติ่กั�ริอื�นใดต่�มท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่มอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ

ค้ณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่้าตั้อบแทน	(“กรรมการสิรรหาฯ”)

องค้์ประกอบ

 ต้่องปีริะกัอบด้วยส่ม�ชิั่กัอย่�งน้อย 3 คน โดยส่ม�ชิั่กัส่่วนใหญ่ต้่องเป็ีนกัริริมกั�ริอิส่ริะ และม่กัริริมกั�ริอิส่ริะดำ�ริง

ต่ำ�แหน่งปีริะธุ�น นอกัจำ�กัน่� ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ ในกัริณ่์ท่ี่�ต่ำ�แหน่งปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�

บริิห�ริว่�งลงในช่ั่วงเวล�ใด ให้บุคคลท่ี่�ได้รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ให้ที่ำ�หน้�ท่ี่�รัิกัษั�กั�ริในต่ำ�แหน่งปีริะธุ�น 

เจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริ เป็ีนส่ม�ชิั่กัคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ แที่นปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริ จำนกัว่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่จำะแต่่งตั่�ง

ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริคนใหม่

 ที่ั�งน่� ให้คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ เลือกักัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่น (“กัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ”) 1 คน ให้ดำ�ริง

ต่ำ�แหน่งเปี็นปีริะธุ�นคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ และแต่่งต่ั�งเลขึ้�นุกั�ริคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ เพื�อช่ั่วยเหลือกั�ริดำ�เนินง�นขึ้อง

คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ เกั่�ยวกับักั�รินดัหม�ยกั�ริปีริะชั่มุ กั�ริจำดัเต่ริย่มว�ริะกั�ริปีริะชั่มุ กั�รินำ�ส่่งเอกัส่�ริปีริะกัอบกั�ริปีริะชั่มุ 

และกั�ริบันที่้กัริ�ยง�นกั�ริปีริะชัุ่ม

 ณ์ วันที่่� 31 ธุันว�คม 2563 คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ ม่จำำ�นวนที่ั�งส่ิ�น 3 ที่่�น

รายช่ื�อ กรรมการบริษัท กรรมการสิรรหาและกำาหนดค้่าตั้อบแทน

1. น�ยริัส่เซึ่ล เลต่ัน เคคูเอว� กัริริมกั�ริอิส่ริะ ปีริะธุ�น

2. น�ยปีริับชั่ะริันซึ่ิงห์ ที่ักัริ�ล กัริริมกั�ริบริิห�ริ กัริริมกั�ริ

3. น�งจำุฬ�ภัริณ์์ นำ�ชั่ัยศิริิ กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริ

คุ้ณสิมบัตั้ิ

(1)  เปี็นบุคคลผู้ม่คว�มริู้คว�มส่�ม�ริถี ม่คว�มซึ่ื�อส่ัต่ย์สุ่จำริิต่ ม่จำริริย�บริริณ์และจำริิยธุริริมในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ และม่เวล�

 อย่�งเพ่ยงพอท่ี่�จำะอุทิี่ศคว�มรู้ิ คว�มส่�ม�ริถี และปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�ให้แก่ับริิษััที่ฯ ได้

(2)  ม่คุณ์ส่มบัต่ิคริบถี้วนและไม่ม่ลักัษัณ์ะต่้องห้�มต่�มกัฎหม�ยที่่�เกั่�ยวขึ้้อง

(2)
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(3)  ไม่เป็ีนบุคคลปีริะกัอบกิัจำกั�ริอันม่ส่ภั�พอย่�งเด่ยวกัันและเป็ีนกั�ริแข่ึ้งขัึ้นกัับกิัจำกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ หรืิอเข้ึ้�เป็ีนหุ้นส่่วน  

 หรืิอกัริริมกั�ริในนิต่ิบุคคลอื�นซ้ึ่�งปีริะกัอบกิัจำกั�ริอันม่ส่ภั�พอย่�งเด่ยวกัันและเป็ีนกั�ริแข่ึ้งขัึ้นกัับกิัจำกั�ริขึ้องบริิษััที่ฯ  

 ไม่ว่�จำะที่ำ�เพื�อปีริะโยชั่น์ขึ้องต่นเองหริือผู้อื�น เว้นแต่่จำะได้แจำ้งให้ที่่�ปีริะชัุ่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ที่ริ�บกั่อนที่่�จำะม่มต่ิ 

 แต่่งต่ั�ง

อำานาจ	หน้าที�	และค้วามรับผิดช่อบของค้ณะกรรมการสิรรหาฯ

คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ ม่หน้�ที่่�ส่อบที่�น ปีริะเมิน และเส่นอแนะต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ในเริื�องดังต่่อไปีน่�

(1)  กั�ริแต่่งต่ั�งผู้ได้ริับกั�ริเส่นอชั่ื�อให้เปี็นกัริริมกั�ริบริิษััที่และกัริะบวนกั�ริพิจำ�ริณ์�คัดเลือกัผู้ที่่�ม่คว�มเหม�ะส่ม ซึ่้�งจำะ

 ดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่

(2)  ค่�ต่อบแที่นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ โดยเปีร่ิยบเท่ี่ยบกัับบริิษััที่อื�นท่ี่�ปีริะกัอบธุุริกิัจำปีริะเภัที่เด่ยวกัันกัับ บริิษััที่ฯ

(3)  กัริะบวนกั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัต่ิง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

(4)  กั�รินำ�โปีริแกัริมกั�ริพัฒน�คว�มเชั่่�ยวชั่�ญขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ม�ใชั่้อย่�งต่่อเนื�อง

(5)  กัลยุที่ธ์ุและแผนเก่ั�ยวกัับกั�ริสื่บที่อดอำ�น�จำบริิห�ริง�นส่ำ�หรัิบผู้บริิห�ริขึ้องบริิษััที่ฯ

(6)  แผนกั�ริให้บำ�เหนจ็ำและริ�งวลัจูำงใจำในกั�ริที่ำ�ง�นขึ้องพนกััง�นที่่�อ�จำเส่นอโดยปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที่่�บริิห�ริ ริวมที่ั�งโบนสั่  

 หุ้นหริือแผนกั�ริให้ส่ิที่ธุิในกั�ริซึ่ื�อหุ้นพนักัง�น

(7)  ที่บที่วนและเส่นอแกั้ไขึ้กัฎบัต่ริขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ เปี็นริ�ยปีี เพื�อให้ส่อดคล้องกัับส่ภั�วกั�ริณ์์ปี่จำจำุบัน

(8)  กัำ�หนดเงินเดือน ผลปีริะโยชั่น์และค่�ต่อบแที่นขึ้อง (1) ปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริ และ (2) บุคคลที่่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่ง 

 สู่งสุ่ดใน (กั) แผนกักั�ริเงินและกั�ริบัญชั่่ (ขึ้) แผนกัพัฒน�ธุุริกัิจำ (ค) แผนกับริิห�ริส่ินที่ริัพย์ และ (ง) แผนกัที่ริัพย�กัริ

 บุคคล

(9)  ปีริะเมินศักัยภั�พขึ้องบุคคลที่่�จำะเขึ้้�ส่ืบที่อดต่ำ�แหน่ง และอนุมัต่ิกัลยุที่ธุ์และแผนเกั่�ยวกัับกั�ริส่ืบที่อดอำ�น�จำบริิห�ริ

ค้ณะผู้บริหาร

 ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััที่ฯ ม่ผู้บริิห�ริท่ี่�เป็ีนกัริริมกั�ริบริิษััที่ ม่จำำ�นวนทัี่�งสิ่�น 2 ท่ี่�น ปีริะกัอบด้วย

รายช่ื�อ กรรมการบริษัท

1. น�ยปีริับชั่ะริันซึ่ิงห์ ที่ักัริ�ล ปีริะธุ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริและริักัษั�กั�ริริองปีริะธุ�นอ�วุโส่ฝั่่�ยที่ริัพย�กัริบุคคล

2. น�ยเอกัณ์ัฐ อ้�งภั�กัริณ์์ ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�ฝ่ั่�ยปีฏิิบัติ่กั�ริ และรัิกัษั�กั�ริเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ และรัิกัษั�กั�ริริอง

ปีริะธุ�นอ�วุโส่ฝ่ั่�ยพัฒน�และก่ัอส่ร้ิ�งโคริงกั�ริ

การิสริริห้าแล้ะการิแต่งต้ังกริริม่การิแล้ะผู้้้บริิห้าริ

กัริริมกั�ริอิส่ริะ คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ จำะเป็ีนผู้ที่ำ�กั�ริส่ริริห�และเส่นอชืั่�อบุคคลผู้ได้รัิบกั�ริเส่นอชืั่�อผู้เข้ึ้�รัิบกั�ริเลือกัตั่�ง  

เพื�อดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่�มนโยบ�ยและหลักักั�ริท่ี่�กัำ�หนด โดยจำะพิจำ�ริณ์�คัดเลือกัและกัลั�นกัริองบุคคลท่ี่�ม่คุณ์ส่มบัติ่

เหม�ะส่มต่�มกัฎบัต่ริ ข้ึ้อบังคับ และ/หรืิอ กัฎเกัณ์ฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้อง ม่คว�มรู้ิและปีริะส่บกั�ริณ์์ท่ี่�เป็ีนปีริะโยชั่น์กัับกั�ริดำ�เนิน

ธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ และคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ จำะนำ�เส่นอชืั่�อบุคคลดังกัล่�วต่่อท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เพื�อเส่นอต่่อท่ี่�

ปีริะชุั่มผู้ถืีอหุ้นพิจำ�ริณ์�เลือกัตั่�งต่่อไปี ต่�มท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เห็นส่มควริ กัริริมกั�ริอิส่ริะขึ้องบริิษััที่ปีริะกัอบด้วย

(3)

1.	
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รายช่ื�อ กรรมการบริษัท

1. น�ยเพิ�มพูน ไกัริฤกัษั์ ปีริะธุ�นกัริริมกั�ริและกัริริมกั�ริอิส่ริะ

2. น�ยขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์ กัริริมกั�ริอิส่ริะ

3. น�ยริัส่เซึ่ล เลต่ัน เคคูเอว� กัริริมกั�ริอิส่ริะ

4. น�งจำุฬ�ภัริณ์์ นำ�ชั่ัยศิริิ กัริริมกั�ริอิส่ริะ

คุ้ณสิมบัตั้ิของกรรมการอิสิระ
(1)  เปี็นผู้ม่คุณ์ส่มบัต่ิคริบถี้วนในกั�ริเปี็นกัริริมกั�ริอิส่ริะต่�มกัฎหม�ยและกัฎเกัณ์ฑ์์ที่่�คณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัที่ริัพย์  
 (ส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่.) คณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับต่ล�ดทีุ่น และต่ล�ดหลักัที่ริัพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย ปีริะกั�ศกัำ�หนด
(2)  ไม่เป็ีนกัริริมกั�ริบริิษััที่ที่่�ได้รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษัทัี่ให้ม่อำ�น�จำตั่ดส่นิใจำในกั�ริดำ�เนนิกิัจำกั�ริขึ้องบริิษัทัี่ 
 บริิษััที่ใหญ่ บริิษััที่ย่อย บริิษััที่ริ่วม บริิษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกััน ผู้ถีือหุ้นริ�ยใหญ่ หริือผู้ม่อำ�น�จำควบคุมขึ้องบริิษััที่
(3)  ไม่เปี็นกัริริมกั�ริขึ้องบริิษััที่ใหญ่ บริิษััที่ย่อย บริิษััที่ริ่วม หริือบริิษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกัันเฉพ�ะที่่�เปี็นบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน
(4)  เปี็นผู้ม่คว�มริู้ปีริะส่บกั�ริณ์์เพ่ยงพอที่่�จำะส่�ม�ริถีที่ำ�หน้�ที่่�ในฐ�นะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภัิบ�ล และม ่
 กัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ อย่�งน้อย 1 คน เปี็นผู้ม่คว�มริู้และปีริะส่บกั�ริณ์์ในด้�นบัญชั่่หริือกั�ริเงินอย่�งเพ่ยงพอที่่�จำะ 
 ส่�ม�ริถีที่ำ�หน้�ที่่�ส่อบที่�นคว�มน่�เชั่ื�อถีือขึ้องงบกั�ริเงินได้

2.		การสิรรหากรรมการและผู้บริหาร
(1)  คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นจำะเปี็นผู้ที่ำ�กั�ริส่ริริห�และเส่นอชั่ื�อบุคคลผู้ได้ริับกั�ริเส่นอชั่ื�อผู้เขึ้้�ริับ
 กั�ริเลอืกัต่ั�ง เพื�อดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริบริิษัทัี่ ต่�มนโยบ�ยและหลกัักั�ริที่่�กัำ�หนด โดยจำะนำ�เส่นอชั่ื�อบคุคลดงักัล่�ว
 ต่่อที่่�ปีริะชัุ่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เพื�อเส่นอต่่อที่่�ปีริะชัุ่มผู้ถีือหุ้นพิจำ�ริณ์�เลือกัตั่�งต่่อไปี ต่�มที่่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 
 เห็นส่มควริ
(2)  ให้ท่ี่�ปีริะชุั่มผูถื้ีอหุน้เป็ีนผูเ้ลือกัตั่�งกัริริมกั�ริบริิษััที่ แต่่ในกัริณ์ท่ี่่�เป็ีนกั�ริเลอืกัตั่�งกัริริมกั�ริแที่นต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริที่่�ว่�งลง
 เพริ�ะเหต่อุื�นนอกัจำ�กัถีง้คริ�วออกัต่�มว�ริะ ให้คณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่ส่�ม�ริถีเลอืกับคุคลซึ่้�งมค่ณุ์ส่มบติั่คริบถ้ีวนต่�ม
 ท่ี่�ริะบุไว้ในนโยบ�ยน่� เขึ้้�ดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริได้ ที่ั�งน่� บุคคลซึ่้�งเขึ้้�ริับต่ำ�แหน่งเปี็นกัริริมกั�ริในกัริณ์่ดังกัล่�ว 
 ให้อยู่ในต่ำ�แหน่งเพ่ยงเที่่�ว�ริะที่่�ยังเหลืออยู่ขึ้องกัริริมกั�ริซึ่้�งพ้นจำ�กัต่ำ�แหน่ง
(3)  ในกั�ริปีริะชัุ่มผู้ถีือหุ้นส่�มัญปีริะจำำ�ปีีทีุ่กัคริั�ง ให้กัริริมกั�ริออกัจำ�กัต่ำ�แหน่งจำำ�นวนหน้�งในส่�ม (1/3) ขึ้องจำำ�นวน 
 กัริริมกั�ริที่ั�งหมด ถี้�จำำ�นวนกัริริมกั�ริจำะแบ่งออกัให้ต่ริงเปี็นส่�มส่่วนไม่ได้ กั็ให้ออกัโดยจำำ�นวนใกัล้ที่่�สุ่ดกัับส่่วนหน้�ง 
 ในส่�ม (1/3) โดยกัริริมกั�ริซึ่้�งพ้นจำ�กัต่ำ�แหน่งอ�จำได้ริับเลือกัให้กัลับเขึ้้�ม�ริับต่ำ�แหน่งได้ ที่ั�งน่� กัริริมกั�ริที่่�จำะต่้อง 
 ออกัจำ�กัต่ำ�แหน่งในปีีแริกัและปีีท่ี่�ส่องภั�ยหลังจำดที่ะเบ่ยนบริิษััที่นั�น ให้จำับส่ล�กักััน ส่่วนปีีต่่อๆ ไปีให้กัริริมกั�ริ 
 คนที่่�อยู่ในต่ำ�แหน่งน�นที่่�สุ่ดเปี็นผู้ออกัจำ�กัต่ำ�แหน่ง นอกัจำ�กักัริณ์่พ้นจำ�กัต่ำ�แหน่งต่�มว�ริะดังกัล่�วแล้ว กัริริมกั�ริ 
 บริิษััที่อ�จำพ้นจำ�กัต่ำ�แหน่งเมื�อ ต่�ย ล�ออกั ขึ้�ดคุณ์ส่มบัติ่กั�ริเปี็นกัริริมกั�ริบริิษััที่ หริือม่ลักัษัณ์ะต่้องห้�มต่�ม 
 กัฎหม�ยว่�ด้วยบริิษััที่มห�ชั่นจำำ�กััดและกัฎหม�ยว่�ด้วยหลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ ปีริะชัุ่มผู้ถืีอหุ้นม่มต่ ิ
 ให้พ้นจำ�กัต่ำ�แหน่ง และศ�ลม่คำ�ส่ั�งให้ออกั กัริริมกั�ริบริษิัทัี่คนใดจำะล�ออกัจำ�กัต่ำ�แหน่ง ให้ยื�นใบล�ออกัต่่อปีริะธุ�นฯ  
 และเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ โดยกั�ริล�ออกันั�นให้ม่ผลต่่อเมื�อบุคคลดังกัล่�วได้ริับใบล�ออกั หริือเวล�อื�นใดต่�มที่่�ริะบุไว้ 
 ในใบล�ออกั
(4)  กั�ริเกัษั่ยณ์อ�ยุขึ้องกัริริมกั�ริบริิษััที่ กัำ�หนดให้กัริริมกั�ริที่่�ไม่ได้เป็ีนลูกัจำ้�งขึ้องบริิษััที่จำะไม่ส่�ม�ริถีเขึ้้�รัิบเลือกัตั่�ง 
 ให้ดำ�ริงต่ำ�แหน่งกัริริมกั�ริที่่�ม่ว�ริะกั�ริเปี็นกัริริมกั�ริเริิ�มต่้นภั�ยหลังจำ�กัอ�ยุคริบ 75 ปีีได้ ในส่่วนกัริริมกั�ริที่่�เปี็น 
 ลูกัจำ้�งขึ้องบริิษััที่หริือบริิษััที่ย่อยจำะเกัษั่ยณ์อ�ยุจำ�กักั�ริเปี็นกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่�มกั�ริเกัษั่ยณ์อ�ยุขึ้องลูกัจำ้�ง

3.		การสิรรหาและการแตั้่งตั้ั�งผู้บริหาร
 ในกั�ริส่ริริห�และแต่่งต่ั�งกัริริมกั�ริผู้จำัดกั�ริใหญ่ คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห� กัำ�หนดค่�ต่อบแที่น และกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ   
เป็ีนผูพ้จิำ�ริณ์�บคุคลที่่�ม่คุณ์ส่มบติั่เหม�ะส่ม ม่คว�มรู้ิ คว�มส่�ม�ริถี ที่กััษัะ และปีริะส่บกั�ริณ์์ ที่่�เป็ีนปีริะโยชั่น์ต่่อกั�ริดำ�เนนิง�น
ขึ้องบริษิัทัี่และส่�ม�ริถีบริหิ�ริง�นให้บริริลวุตั่ถีปุีริะส่งค์ เป้ี�หม�ยที่่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริษิัทัี่กัำ�หนดไว้และเส่นอต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิษััที่เพื�อพิจำ�ริณ์�แต่่งต่ั�งต่่อไปี
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กิารกิ�ากิับูดูแลกิารด�าเนินงานของบูริษัทิย่อยและบูริษัทิร่วม

 บริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ยกั�ริลงทีุ่นและบริิห�ริง�นในบริิษััที่ย่อยและบริิษััที่ร่ิวม โดยจำะลงทีุ่นในธุุริกิัจำท่ี่�ม่คว�มเกั่�ยวเนื�อง ใกัล้เค่ยง 

หรืิอก่ัอให้เกิัดปีริะโยชั่น์และส่นับส่นุนกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อเส่ริิมส่ร้ิ�งคว�มมั�นคง และผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ฯ ในกั�ริ

กัำ�กัับดูแลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ร่ิวมนั�น บริิษััที่ฯ จำะส่่งตั่วแที่นขึ้องบริิษััที่ฯ ซ้ึ่�งม่คุณ์ส่มบัติ่และปีริะส่บกั�ริณ์์ท่ี่�เหม�ะส่มกัับธุุริกิัจำท่ี่� 

บริิษััที่ฯ เข้ึ้�ลงทุี่นเข้ึ้�เป็ีนกัริริมกั�ริในบริิษััที่ร่ิวมดังกัล่�วต่�มสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น เพื�อให้บริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีดูแลกิัจำกั�ริ และกั�ริดำ�เนินง�น

ขึ้องบริิษััที่ร่ิวมให้เป็ีนไปีต่�มริะเบ่ยบและกัฎเกัณ์ฑ์์ซ้ึ่�งกัำ�หนดไว้ในข้ึ้อบังคับ และกัฎหม�ยท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ร่ิวมนั�นๆ 

บริิษััที่ฯ จำะติ่ดต่�มผลปีริะกัอบกั�ริและผลกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องบริิษััที่ย่อยและบริิษััที่ร่ิวมอย่�งใกัล้ชิั่ด นอกัจำ�กัน่� ยังกัำ�หนดให้กัริริมกั�ริ

ขึ้องบริิษััที่ยอ่ยหรืิอบริิษััที่ร่ิวมซ้ึ่�งเป็ีนตั่วแที่นขึ้องบริิษััที่ฯ ม่หน้�ท่ี่�ดูแลให้บริิษััที่ย่อยใช้ั่หลักัเกัณ์ฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับกั�ริเปิีดเผยข้ึ้อมูลและกั�ริที่ำ�

ริ�ยกั�ริเก่ั�ยวโยง กั�ริได้ม�หรืิอจำำ�หน่�ยไปีซ้ึ่�งสิ่นที่รัิพย์ หรืิอกั�ริที่ำ�ริ�ยกั�ริส่ำ�คัญอื�นใดขึ้องบริิษััที่ดังกัล่�วในลักัษัณ์ะเด่ยวกัับหลักัเกัณ์ฑ์์

ขึ้องบริิษััที่ฯ ริวมถ้ีงกัำ�กัับดูแลให้ม่กั�ริจัำดเก็ับข้ึ้อมูลและกั�ริบันท้ี่กับัญช่ั่ให้บริิษััที่ฯ ส่�ม�ริถีต่ริวจำส่อบ และริวบริวมม�จัำดที่ำ�งบกั�ริเงินได้

ทัี่นกัำ�หนดด้วย

กิารดูแลเรื่องกิารใช้ข้อมูลภายใน

 โดยบริิษััที่ฯ ให้คว�มส่ำ�คัญต่่อกั�ริป้ีองกัันกั�ริใช้ั่ข้ึ้อมูลภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ และได้ปีฏิิบัติ่ต่�มนโยบ�ยซ้ึ่�งห้�มมิให้กัริริมกั�ริ  

ผู้บริิห�ริ พนักัง�นและลูกัจ้ำ�งขึ้องบริิษััที่ฯ นำ�คว�มลับ และ/หรืิอ ข้ึ้อมูลภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ ท่ี่�ยังไม่เปิีดเผยต่่อส่�ธุ�ริณ์ชั่นไปีเปิีดเผยหรืิอ

แส่วงห�ปีริะโยชั่น์แก่ัต่นเองหรืิอผู้อื�นไม่ว่�ที่�งต่ริงหรืิอที่�งอ้อม และไม่ว่�จำะได้รัิบผลต่อบแที่นหรืิอไม่ก็ัต่�ม ริวมทัี่�งต้่องไม่ที่ำ�กั�ริซืึ่�อขึ้�ย

หลักัที่รัิพย์ขึ้องบริิษััที่ฯ โดยใช้ั่ข้ึ้อมูลภั�ยใน นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ ได้กัำ�หนดแนวที่�งป้ีองกัันกั�ริใช้ั่ข้ึ้อมูลภั�ยใน ดังน่�

(1)  ให้คว�มรู้ิแก่ักัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริขึ้องบริิษััที่ฯ เก่ั�ยวกัับหน้�ท่ี่�ในกั�ริริ�ยง�นกั�ริถืีอคริองหลักัที่รัิพย์ขึ้องต่นเอง คู่ส่มริส่  

 และบุต่ริท่ี่�ยังไม่บริริลุนิติ่ภั�วะ ต่่อส่ำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์

(2)  กัำ�หนดให้กัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริขึ้องบริิษััที่ฯ ริวมทัี่�งคู่ส่มริส่และบุต่ริท่ี่�ยงัไม่บริริลุนิติ่ภั�วะ จัำดที่ำ�และเปิีดเผยริ�ยง�น 

 กั�ริถืีอคริองหลักัที่รัิพย์ และริ�ยง�นกั�ริเปีล่�ยนแปีลงกั�ริถืีอคริองหลักัที่รัิพย์ขึ้องบริิษััที่ฯ ต่่อส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. ต่�มม�ต่ริ�  

 59 แห่งพริะริ�ชั่บัญญัติ่หลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ พ.ศ. 2535 (ริวมทัี่�งท่ี่�ม่กั�ริแก้ัไขึ้เพิ�มเติ่ม) และจัำดส่่งส่ำ�เน� 

 ริ�ยง�นน่�ให้แก่ับริิษััที่ฯ ในวันเด่ยวกัันกัับท่ี่�ส่่งริ�ยง�นต่่อส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่. โดยม่ริ�ยละเอ่ยด ดังน่�

 การเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพท์ของกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	(ณ	วันที�	30	ธัุนวาค้ม	2563)

           

รายชื่�อ

ณ	วันที�	27	ธัุนวาค้ม	2562

เพิ�ม	(ลด)	

ระหว่าง

รอบบัญชี่

ณ	วันที�	30	ธัุนวาค้ม	2563

สัิดส่ิวนการ

ถือหุ้นตั้นเอง

คู่้สิมรสิและ

บุตั้รที�ยังไม่

บรรลุ

นิติั้ภาวะ

ตั้นเอง

คู่้สิมรสิและ

บุตั้รที�ยังไม่

บรรลุ

นิติั้ภาวะ
   น�ย เพิ�มพูน ไกัริฤกัษ์ั   1,200,000   -     -     1,200,000   -     0.24 

   น�ย ขึ้จำริเดชั่ แส่งสุ่พริริณ์   500,000   -     -     500,000   -     0.10 
   น�ย ปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล

41,109,850   200  3,960,300 45,070,150   200   8.89 
   น�ย มันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล

  100  37,399,850   -     100 37,399,850   7.38 
   น�ย อัที่พ�เล็นดู กุัปีต้่�   -     -     -     -     -     -   
   น�ย เอกัณั์ฐ อ้�งภั�กัริณ์์   300,000   -     -     300,000   -     0.06 
   น�ย ริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลส์่   500,000   -     -     500,000   -     0.10 
   น�ย รัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว�   1,000,000   -     -     1,000,000   -     0.20 
   น�ง จุำฬ�ภัริณ์์ นำ�ชัั่ยศิริิ   -     -     -     -     -     -   
   น�งส่�ววิล�วัลย์ ส่่อ่อน   -     -     -     -     -     -   
หม�ยเหตุ่ : บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) ม่ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน 507,000,000 บ�ที่ ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว 507,000,000 บ�ที่  

   (507,000,000 หุ้น)
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(3)  กัำ�หนดให้กัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�น และลูกัจ้ำ�งขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ท่ี่�ได้รัิบที่ริ�บข้ึ้อมูลภั�ยในท่ี่�เป็ีนส่�ริะส่ำ�คัญซ้ึ่�งม่ 

 ผลหรืิออ�จำม่ผลต่่อกั�ริเปีล่�ยนแปีลงริ�ค�หลักัที่รัิพย์จำะต้่องงดกั�ริซืึ่�อขึ้�ยหลักัที่รัิพย์ขึ้องบริิษััที่ฯ ในช่ั่วง 30 วันก่ัอนท่ี่� 

 งบกั�ริเงินหรืิอข้ึ้อมูลภั�ยในนั�นจำะเปีิดเผยต่่อส่�ธุ�ริณ์ชั่น และในชั่่วงเวล� 24 ชั่ั�วโมงภั�ยหลังจำ�กัท่ี่�ข้ึ้อมูลดังกัล่�ว 

 ขึ้องบริิษััที่ฯ ได้เปิีดเผยต่่อส่�ธุ�ริณ์ชั่น

ค่าตอบูแทินผู้สอบูบัูญชี

 ในปีี 2563 บริิษััที่ฯ และ บริิษััที่ย่อยได้จ่ำ�ยผู้ส่อบบัญช่ั่ค่�ต่อบแที่นจำ�กักั�ริส่อบบัญช่ั่ (audit fee) ให้แก่ั บริิษััที่ เคพ่เอ็มจ่ำ ภูัมิ

ไชั่ย ส่อบบญัช่ั่ จำำ�กััด และบริิษััที่อื�นๆ เป็ีนจำำ�นวนเงิน 11,179,000 บ�ที่ ปีริะกัอบไปีด้วยบริิษััที่ฯ  4,000,000 บ�ที่ และ บริิษััที่ย่อย 7,179,000 

บ�ที่และไม่ม่กั�ริจ่ำ�ยค่�ต่อบแที่นส่ำ�หรัิบค่�บริิกั�ริอื�นๆ (non-audit fee)

กิารปฏิิบัูติตามหลักิกิารกิ�ากัิบูดูแลกิิจกิารท่ีิดีในเร่่องอ่ืนๆ

• การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของค้ณะกรรมการบริษัทและค้ณะกรรมการชุ่ดย่อย

กั�ริปีริะเมนิผลปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ม่กั�ริปีริะเมินผลทัี่�งแบบคณ์ะและริ�ยบุคคล (ปีริะเมนิ 

ต่นเอง) โดยม่ริ�ยละเอ่ยดดังน่�

• การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของค้ณะกรรมการบริษัทแบบทั�งค้ณะ

กั�ริปีริะเมินผลปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่แบบทัี่�งคณ์ะ แบ่งกั�ริปีริะเมินเป็ีน 6 หัวข้ึ้อหลักั ต่�ม

แนวที่�งขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย ได้แก่ั (1) โคริงส่ร้ิ�งและคุณ์ส่มบัติ่ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (2) บที่บ�ที่ หน้�ท่ี่� และ 

คว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (3) กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริ (4) กั�ริที่ำ�หน้�ท่ี่�ขึ้องกัริริมกั�ริ (5) คว�มสั่มพันธ์ุกัับ 

ฝ่ั่�ยจัำดกั�ริ (6) กั�ริพัฒน�ต่นเองขึ้องกัริริมกั�ริและกั�ริพัฒน�ผู้บริิห�ริ โดยม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริปีริะเมิน ดังน่�

1.  ดำ�เนินกั�ริปีริะเมินปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่แบบทัี่�งคณ์ะ อย่�งน้อยปีีละ 1 ครัิ�ง

2. เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ส่รุิปีและเส่นอผลกั�ริปีริะเมินปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่่อ 

 คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค�่ต่อบแที่นเพื�อพิจำ�ริณ์�ผลปีริะเมนิและแนวที่�งกั�ริพฒัน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�น

3. คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเส่นอผลและแนวที่�งกั�ริพัฒน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พกั�ริดำ�เนินง�น 

 ต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

• การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของกรรมการบริษัทแบบรายบุค้ค้ล	(ประเมินตั้นเอง)

กั�ริปีริะเมินผลปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่แบบริ�ยบุคล แบ่งกั�ริปีริะเมินเป็ีน 3 หัวข้ึ้อหลักั  

ต่�มแนวที่�งขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย ได้แก่ั (1) โคริงส่ร้ิ�งและคุณ์ส่มบัติ่ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (2) บที่บ�ที่ หน้�ท่ี่�  

และคว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (3) กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริ โดยม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริปีริะเมิน ดังน่�

1.  ดำ�เนินกั�ริปีริะเมินปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่แบบริ�ยบุคคล อย่�งน้อยปีีละ 1 ครัิ�ง

2.  เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ส่รุิปีและเส่นอผลกั�ริปีริะเมินปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่่อ 

 คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค�่ต่อบแที่นเพื�อพิจำ�ริณ์�ผลปีริะเมนิและแนวที่�งกั�ริพฒัน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�น

3.  คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเส่นอผลและแนวที่�งกั�ริพัฒน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พกั�ริดำ�เนินง�น 

 ต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

50 รายงานประจำาปี 2563



• การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของค้ณะกรรมการชุ่ดย่อยแบบทั�งค้ณะ

กั�ริปีริะเมินผลปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยแบบทัี่�งคณ์ะ แบ่งกั�ริปีริะเมินเป็ีน 3 หัวข้ึ้อหลักั  

ต่�มแนวที่�งขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย ได้แก่ั (1) โคริงส่ร้ิ�งและคุณ์ส่มบัติ่ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (2) บที่บ�ที่ หน้�ท่ี่� 

และคว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (3) กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริ โดยม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริปีริะเมิน ดังน่�

1. ดำ�เนินกั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยแบบทัี่�งคณ์ะ อย่�งน้อยปีีละ 1 ครัิ�ง

2. เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ส่รุิปีและเส่นอผลกั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชัุ่ดย่อยทุี่กัชุั่ดต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริ 

 ส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเพื�อพิจำ�ริณ์�ผลกั�ริปีริะเมินและแนวที่�งกั�ริพัฒน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�น

3.  คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเส่นอผลกั�ริปีริะเมินและแนวที่�งกั�ริปีริับปีรุิงเพิ�มปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยทุี่กัชุั่ดต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

• การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของกรรมการชุ่ดย่อยแบบรายบุค้ค้ล	(ประเมินตั้นเอง)

กั�ริปีริะเมินผลปีริะสิ่ที่ธิุภั�พในกั�ริดำ�เนินง�นคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยแบบทัี่�งคณ์ะ แบ่งกั�ริปีริะเมินเป็ีน 3 หัวข้ึ้อหลักั  

ต่�มแนวที่�งขึ้องต่ล�ดหลักัที่รัิพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย ได้แก่ั (1) โคริงส่ร้ิ�งและคุณ์ส่มบัติ่ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (2) บที่บ�ที่ หน้�ท่ี่� 

และคว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริ (3) กั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริ โดยม่กัริะบวนกั�ริในกั�ริปีริะเมิน ดังน่�

1. ดำ�เนินกั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยแบบทัี่�งคณ์ะ อย่�งน้อยปีีละ 1 ครัิ�ง

2. เลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ส่รุิปีและเส่นอผลกั�ริปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชัุ่ดย่อยทุี่กัชุั่ดต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริ 

 ส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเพื�อพิจำ�ริณ์�ผลกั�ริปีริะเมินและแนวที่�งกั�ริพัฒน�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�น

3.  คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นเส่นอผลกั�ริปีริะเมินและแนวที่�งกั�ริปีริับปีรุิงเพิ�มปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ 

 กั�ริดำ�เนินง�นขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริชุั่ดย่อยทุี่กัชุั่ดต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

การประเมินผลการปฏิบัติั้งานของผู้บริหารระดับสูิง

 คณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ ปีริะเมินผลกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นขึ้องผู้บริิห�ริสู่งสุ่ดเป็ีนปีริะจำำ�ทุี่กัปีี ต่�ม Balance Score Card ซ้ึ่�งจัำดที่ำ�เพื�อ

ขึ้ออนุมัติ่ต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�ฯ และคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ในช่ั่วงต้่นปีี เพื�อกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นทัี่�งริะยะสั่�นและย�วขึ้องผู้บริิห�ริริะดับสู่ง

การจัดทำาแผนสืิบทอดตั้ำาแหน่ง

 บริิษััที่ฯ ม่กั�ริจัำดที่ำ�แผนสื่บที่อดต่ำ�แหน่ง เพื�อส่ร้ิ�งคว�มต่่อเนื�องในกั�ริบริิห�ริง�นส่ำ�หรัิบกัลุ่มผู้บริิห�ริในต่ำ�แหน่งปีริะธุ�นเจ้ำ�

หน้�ท่ี่�และต่ำ�แหน่งผู้บริิห�ริสู่งสุ่ดขึ้อง (1) แผนกักั�ริเงินและกั�ริบัญช่ั่ (2) แผนพัฒน�ธุุริกิัจำ (3) แผนกับริิห�ริสิ่นที่รัิพย์ และ (4) แผนกั

ที่รัิพย�กัริบุคคลซ้ึ่�งฝ่ั่�ยที่รัิพย�กัริบุคคลจำะเป็ีนแกันหลักัในกั�ริพิจำ�ริณ์�ผู้ท่ี่�ม่ศักัยภั�พท่ี่�เหม�ะส่ม ร่ิวมกัับกั�ริพิจำ�ริณ์�จำ�กัผู้ท่ี่�ดำ�ริงต่ำ�แหน่ง

ปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�และผู้บริิห�ริสู่งสุ่ดในแต่่ละแผนกัดังกัล่�ว เพื�อว�งแผนพัฒน�ศักัยภั�พขึ้องผู้รัิบสื่บที่อดต่ำ�แหน่งให้ม่คว�มส่�ม�ริถี 

ปีริะส่บกั�ริณ์์ท่ี่�จำำ�เป็ีน ริวมถ้ีงส่มริริถีนะ (Competency) ท่ี่�เหม�ะส่มในกั�ริดำ�ริงต่ำ�แหน่งท่ี่�ส่ำ�คัญต่่อไปี

การทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี

 คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบได้ที่บที่วนนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่ี่�ด่ขึ้องบริิษััที่ฯ เพื�อให้ส่อดคล้องต่่อ “หลักักั�ริกัำ�กัับดูแล

กิัจำกั�ริท่ี่�ด่ ส่ำ�หรัิบบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยน ปีี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)” ทัี่�งน่� คณ์ะกัริริมกั�ริ

บริิษััที่ ได้อนุมัติ่กั�ริแก้ัไขึ้นโยบ�ยดังกัล่�วเพื�อส่นับส่นุนกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้อง บริิษััที่ฯ ให้ม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พสู่งสุ่ด โดยในส่่วนขึ้องริ�ยง�น

คว�มยั�งยืนนั�นให้บริิษััที่ฯ พิจำ�ริณ์�จัำดที่ำ�เมื�อม่คว�มพร้ิอมต่่อไปี นอกัจำ�กัน่�บริิษััที่ฯ จำะจัำดให้ม่กั�ริที่บที่วนนโยบ�ยกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่ี่�ด่

เป็ีนปีริะจำำ�ทุี่กัปีีต่่อไปี

51บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



การประเมินการปฏิบัติั้ตั้ามหลักการกำากับดูแลกิจการที�ดี

 ในกั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ครัิ�งท่ี่� 2/2564 เมื�อวันท่ี่� 23 กุัมภั�พันธ์ุ 2564 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้ปีริะเมินกั�ริปีฏิิบัติ่

ต่�มหลกัักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่ี่�ด่ (Corporate Governance Self-Assessment) ซึ่้�งคณ์ะกัริริมกั�ริม่คว�มเห็นว่�บริิษััที่ฯ ได้ม่กั�ริปีฏิิบัติ่

ต่�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริท่ี่�ด่ได้เป็ีนอย่�งด่

การต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้ค้อร์รัปชั่�น

 นโยบ�ยกั�ริต่่อต้่�นทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่�น 

 บริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ยกั�ริต่่อต้่�นกั�ริทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่�นอย่�งเป็ีนที่�งกั�ริ ซ้ึ่�งได้ผ่�นกั�ริที่บที่วนและอนุมัติ่จำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 

ดังน่� “บริิษััที่ บูทิี่คคอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) จำะไม่เส่นอจ่ำ�ยสิ่นบน หรืิอร้ิองขึ้อ หรืิอรัิบสิ่นบน หรืิอรัิบข้ึ้อเส่นอสิ่นบนไม่ว่�โดยที่�งต่ริง

หรืิอที่�งอ้อม พนักัง�นบริิษััที่ บูทิี่คคอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) ต้่องปีฏิิเส่ธุกั�ริรัิบสิ่นบนหรืิอกั�ริให้สิ่นบนไม่ว่�ในรูิปีแบบใด ๆ  และห�กั

พบกัริณ่์ดังกัล่�ว พนักัง�นต้่องริ�ยง�นทัี่นท่ี่ต่่อผู้บริิห�ริ”

            

 กั�ริปีริะเมินคว�มเส่่�ยง: 

 คณ์ะผู้บริิห�ริได้ม่กั�ริปีริะเมินคว�มเส่่�ยงกั�ริทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่�นท่ี่�อ�จำเกิัดข้ึ้�น และม่กั�ริริ�ยง�นคว�มเส่่�ยงต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่

 กั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มหลักักั�ริต่่อต้่�นทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่น

 ในกั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ครัิ�งท่ี่� 2/2564 เมื�อวันท่ี่� 23 กุัมภั�พันธ์ุ 2564 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ได้ปีริะเมินกั�ริปีฏิิบัติ่

ต่�มหลักักั�ริต่่อต้่�นทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่น (Bribery and Corruption Assessment) ซ้ึ่�งคณ์ะกัริริมกั�ริเห็นว่�บริิษััที่ฯ ได้ม่กั�ริปีฏิิบัติ่ต่�ม

หลักักั�ริต่่อต้่�นทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่นแล้ว

             ช่ั่องที่�งกั�ริสื่�อส่�ริเพื�อแจ้ำงเบ�ะแส่กัริณ่์ทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่นหรืิอปีริะพฤติ่มิชั่อบ ม่ดังน่�

  ที่�งเว็บไซึ่ต์่ขึ้องบริิษััที่ท่ี่� www.boutiquecorporation.com/th > นักัลงทุี่นสั่มพันธ์ุ > แจ้ำงเบ�ะแส่

  ที่�งไปีริษัณ่์ย์ ถ้ีง แผนกัเลขึ้�นุกั�ริบริิษััที่ อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 เลขึ้ท่ี่� 170/67 ชัั่�นท่ี่� 21 ซึ่อย สุ่ขุึ้มวิที่ 16  

  แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110

              บริิษััที่ฯ ม่นโยบ�ย Whistleblowing Policy เพื�อให้ผู้ท่ี่�ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยส่�ม�ริถีติ่ดต่่อ ร้ิองเร่ิยน ริวมถ้ีงแจ้ำงเบ�ะแส่ในเรืิ�อง

ท่ี่�อ�จำม่ป่ีญห�ริวมถ้ีงกัริณ่์ทุี่จำริิต่คอร์ิรัิปีชัั่นกัับคณ์ะกัริริมกั�ริท่ี่�ปีร้ิกัษั�ที่�งด้�นจำริิยธุริริมโดยต่ริง บริิษััที่ฯได้กัำ�หนดกัริะบวนกั�ริ 

กั�ริแจ้ำงบ�ะแส่ กั�ริปีกัป้ีองผู้แจ้ำงเบ�ะแส่ กั�ริพิจำริณ์�บที่ลงโที่ษั กั�ริริ�ยง�นกั�ริแจ้ำงเบ�ะแส่ โดยกัริะบวนกั�ริเหล่�น่� ได้ริะบุไว้ในนโยบ�ยแล้ว 

             ในปีี 2563 คณ์ะกัริริมกั�ริท่ี่�ปีร้ิกัษั�ที่�งด้�นจำริิยธุริริมไม่ได้รัิบกั�ริแจ้ำงเบ�ะแส่หรืิอกั�ริร้ิองเร่ิยนใดๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

 บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััที่ย่อยม่นโยบ�ยในกั�ริจ่ำ�ยเงินป่ีนผลให้แก่ัผู้ถืีอหุ้นในอัต่ริ�ไม่ต่ำ��กัว่� 

ร้ิอยละ 25 ขึ้องกัำ�ไริสุ่ที่ธิุขึ้องงบกั�ริเงินเฉพ�ะกัิจำกั�ริ ภั�ยหลังจำ�กักั�ริหักัภั�ษ่ัเงินได้นิติ่บุคคลและทีุ่นส่ำ�ริองต่่�งๆ ทุี่กัปีริะเภัที่ 

ต่�มกัฎหม�ยและข้ึ้อบังคับขึ้องบริิษััที่ อย่�งไริก็ัต่�ม กั�ริจ่ำ�ยเงินป่ีนผลดังกัล่�วอ�จำม่กั�ริเปีล่�ยนแปีลงได้ข้ึ้�นอยู่กัับคว�มจำำ�เป็ีน  

และคว�มเหม�ะส่มอื�นๆ ต่�มท่ี่�คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่เห็นส่มควริ

 ในกั�ริปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ครัิ�งท่ี่� 2/2564 เมื�อวันท่ี่� 23 กุัมภั�พันธ์ุ 2564 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ได้ส่รุิปีว่� ที่�งบริิษััที่ฯ

จำะไม่ม่กั�ริจ่ำ�ยเงินป่ีนผลส่ำ�หรัิบปีี 2563 เนื�องจำ�กัม่ผลขึ้�ดทุี่นจำ�กักั�ริดำ�เนินง�น

52 รายงานประจำาปี 2563



 หม�ยเหตุ่ : เงินป่ีนผลริะหว่�งกั�ล จ่ำ�ยจำ�กักัำ�ไริส่ะส่มขึ้องงบกั�ริเงินบริิษััที่สิ่�นสุ่ดวันท่ี่� 30 กัันย�ยน 2562

2561 83

2562* 37

2563  -

อัตั้ราการจ่ายเงินปันผล

ตั้่อกำาไรสิุทธุิ	(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น

(ล้านหุ้น)
 เงินปันผลบาท

/	หุ้น

2561 0.15

2562* 0.11

2563   -

2561 340 

2562* 507 

2563 507

การจ่ายปันผลย้อน

หลัง	3	ปี

นโยบายและแนวปฏิบัติั้เกี�ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิินทางปัญญาหรือลิขสิิทธิุ�

   บริิษััที่ บูทิี่ค คอริป์ีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััที่ในกัลุ่มไดจั้ำดที่ำ�นโยบ�ยและแนวปีฏิิบัติ่เก่ั�ยวกัับกั�ริไมล่่วงละเมดิที่รัิพยสิ์่น

ที่�งป่ีญญ�หรืิอลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุฉบับน่� เพื�อเป็ีนให้พนักัง�นและบุคคลท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับบริิษััที่ต่ริะหนักัและเข้ึ้�ใจำถ้ีงคว�มส่ำ�คัญขึ้องกั�ริปีกัป้ีอง และ

ป้ีองกัันมิให้ม่กั�ริละเมิดที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�และลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุ โดยม่ริ�ยละเอ่ยดดังต่่อไปีน่�

1.  กั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยและส่ร้ิ�งคว�มต่ริะหนักัรู้ิ คว�มเข้ึ้�ใจำ และส่่งเส่ริิมคณ์ะกัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นทุี่กัคน 

 รัิบที่ริ�บถ้ีงกั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มกัฎหม�ยท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�และลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้องบุคคลอื�น

2. พนักัง�นขึ้องบริิษััที่ในกัลุ่มม่สิ่ที่ธิุและได้รัิบกั�ริส่นับส่นุนในกั�ริส่ริ้�งส่ริริค์ผลง�นซึ่้�งอ�จำได้รัิบคว�มคุ้มคริองต่�ม 

 กัฎหม�ยที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�หรืิอลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุ ทัี่�งน่�ง�นหรืิอผลผลิต่ใดๆ ท่ี่�เกิัดจำ�กักั�ริปีฏิิบัติ่ง�นต่�มหน้�ท่ี่� หรืิอจำ�กักั�ริ 

 ท่ี่�ใช้ั่ขึ้้อมูลขึ้องบริิษััที่ หรืิอง�นท่ี่�จัำดที่ำ�ข้ึ้�นเพื�อปีริะโยชั่น์ขึ้องบริิษััที่ จำะต่กัเป็ีนกัริริมสิ่ที่ธ์ิุขึ้องบริิษััที่ เว้นแต่่ในกัริณ่์ 

 ท่ี่�บริิษััที่อนุญ�ต่เป็ีนล�ยลักัษัณ์์ว่�ให้ง�นหรืิอผลผลิต่ดังกัล่�ว ต่กัเป็ีนกัริริมสิ่ที่ธ์ิุขึ้องผู้คิดค้น ผู้ปีริะดิษัฐ์ ผู้วิจัำย หรืิอ 

 บุคคลอื�น

3. กัำ�หนดเงื�อนไขึ้มิให้พนักัง�นล่วงละเมิดที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�และลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้องบริิษััที่และบุคคลอื�น ริวมทัี่�งกั�ริรัิกัษั� 

 ข้ึ้อมูลท่ี่�เป็ีนคว�มลับขึ้องบริิษััที่และบุคคลภั�ยนอกั และยังม่ขึ้้อกัำ�หนดมิให้เปิีดเผยขึ้้อคว�มท่ี่�เป็ีนคว�มลับดังกัล่�ว 

 แก่ับุคคลภั�ยนอกั เว้นแต่่จำะเป็ีนข้ึ้อยกัเว้นต่�มกัฎหม�ย ทัี่�งน่� พนักัง�นท่ี่�ฝ่ั่�ฝ้ั่นอ�จำถูีกัลงโที่ษัที่�งวินัย ต่�มข้ึ้อบังคับ 

 กั�ริที่ำ�ง�นขึ้องบริิษััที่ และอ�จำะม่คว�มผิดต่�มกัฎหม�ยท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้อง

4. ส่่งเส่ริิมให้บุคคลท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องในองค์กัริใช้ั่ที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�และลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุท่ี่�ถูีกัต้่องต่�มกัฎหม�ย และไม่ใช้ั่สิ่นค้� หรืิอ 

 บริิกั�ริท่ี่�ม่แนวโน้มหรืิอม่ข้ึ้อบ่งช่ั่�ได้ว่�เปี็นสิ่นค้�หริือบริิกั�ริท่ี่�ละเมิดละเมิดที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�หริือลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้อง 

 บุคคลอื�น และไม่ส่นับส่นุนไม่ให้พนักัง�นหรืิอบุคคลท่ี่�เกั่�ยวข้ึ้องใช้ั่ง�นใดๆ ท่ี่�ม่ลักัษัณ์ะเปี็นกั�ริละเมิดที่รัิพย์สิ่นที่�ง 

 ป่ีญญ�หรืิอลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้องบุคคลอื�น

53บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



5. กัำ�หนดใหม่้เจ้ำ�หน้�ท่ี่�แผนกัเที่คโนโลยแ่ละส่�ริส่นเที่ศม่หน้�ท่ี่�ในกั�ริต่ริวจำส่อบกั�ริใช้ั่ง�นซึ่อฟต์่แวร์ิ และ/หริอืโปีริแกัริม 

 คอมพิวเต่อร์ิให้ถูีกัต้่องต่�มกัฎหม�ย และจำำ�กััดกั�ริเข้ึ้�ถ้ีงเว็บไซึ่ต์่ท่ี่�อ�จำละเมิดที่รัิพย์สิ่นที่�งป่ีญญ�หรืิอลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้อง 

 บุคคลอื�น

6. กัำ�หนดให้เจ้ำ�หน้�ท่ี่�แผนกัเที่คโนโลย่และส่�ริส่นเที่ศและแผนกักัฎหม�ยในกั�ริริ�ยง�นกั�ริกัริะที่ำ�ผิดขึ้องพนักัง�น 

 ซ้ึ่�งอ�จำเข้ึ้�ข่ึ้�ยเป็ีนกั�ริละเมิดที่รัิพยสิ์่นที่�งป่ีญญ�หรืิอลิขึ้สิ่ที่ธ์ิุขึ้องบุคคลอื�นให้แก่ัผู้บริิห�ริทัี่นท่ี่ท่ี่�ที่ริ�บถ้ีงกั�ริกัริะที่ำ� 

 ดังกัล่�ว

นโยบายและแนวปฏิบัติั้เกี�ยวกับค้วามปลอดภัย	และสุิขอนามัยในสิถานที�ทำางาน

 บริิษััที่ บูทิี่ค คอร์ิปีอเริชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััที่ในกัลุ่มได้จัำดที่ำ�นโยบ�ยและแนวปีฏิิบัติ่เก่ั�ยวกัับคว�มปีลอดภััย และ 

สุ่ขึ้อน�มัยในส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�นฉบับน่� โดยพิจำ�ริณ์�ถ้ีงคว�มส่ำ�คัญขึ้องบุคล�กัริ คว�มห่วงใยและคว�มปีลอดในช่ั่วิต่ ร่ิ�งกั�ย และ 

ที่รัิพย์สิ่นขึ้องพนักัง�นทุี่กัคน ทัี่�งน่� บริิษััที่ม่หน้�ท่ี่�ในกั�ริบริิห�ริ จัำดกั�ริ และดำ�เนินกั�ริด้�นคว�มปีลอดภััย อ�ช่ั่วอน�มัย และส่ภั�พแวดล้อม

ในกั�ริที่ำ�ง�นต่�มกัฎหม�ย โดยม่ริ�ยละเอ่ยดดังต่่อไปีน่�

7.  ด้�นคว�มปีลอดภััย

 (กั) บริิษััที่จำะคำ�น้งถ้ีงคว�มปีลอดภััยในกั�ริที่ำ�ง�นขึ้องพนักัง�นทุี่กัริะดับเป็ีนอันดับแริกั

 (ขึ้)  บริิษััที่ได้จัำดให้ม่กั�ริต่ริวจำส่อบกั�ริเข้ึ้�-ออกัส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น และใช้ั่เที่คโนโลยใ่นกั�ริยืนยนัตั่วต่นก่ัอนเข้ึ้�-ออกั 

  ส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�นทุี่กัครัิ�ง และริวมทัี่�งจัำดให้ม่ริะบบรัิกัษั�คว�มปีลอดภััย และริะบบเตื่อนภััยในทัี่นท่ี่ท่ี่�ม่บุคคล 

  ซ้ึ่�งไม่ได้รัิบอนุญ�ต่เข้ึ้�ไปีในส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�นนอกัเวล�ที่ำ�ง�น

 (ค)  บริิษััที่ส่่งเส่ริิมให้ม่กัจิำกั�ริด้�นคว�มปีลอดภััย เพื�อส่ร้ิ�งกั�ริต่ริะหนักัรู้ิและคว�มเข้ึ้�ใจำในคว�มปีลอดภััยขึ้องส่ถี�น

 (ง)  บริิษััที่ส่่งเส่ริิมให้พนักัง�นทุี่กัคนไม่เพิกัเฉยในกัริณ่์ท่ี่�อ�จำที่ำ�ให้เกิัดอุบัติ่เหตุ่ในส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น ท่ี่�อ�จำส่่ง 

  ผลกัริะที่บต่่อคว�มปีลอดภััยและสุ่ขึ้อน�มัยในส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น โดยจำะให้กั�ริช่ั่วยเหลือผู้ท่ี่�ได้รัิบผลกัริะที่บ 

  โดยเร็ิว ริวมทัี่�งค้นห�ส่�เหตุ่และกัำ�หนดม�ต่ริกั�ริป้ีองกััน แก้ัไขึ้ เพื�อมิให้เกิัดเหตุ่กั�ริณ์์ดังกัล่�วซึ่ำ��อ่กัครัิ�ง

 (จำ)  บริิษััที่กัำ�หนดใหพ้นักัง�นที่กุัคนต้่องปีฏิิบัติ่ต่�มกัฎหม�ย ริะเบ่ยบ และปีริะกั�ศขึ้องที่�งริ�ชั่กั�ริท่ี่�เกั่�ยวข้ึ้อง 

  กัับคว�มปีลอดภััย และสุ่ขึ้อน�มัยขึ้องส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น

8. ด้�นสุ่ขึ้อน�มัย

 (กั)  บริิษััที่จัำดให้ม่กั�ริต่ริวจำสุ่ขึ้ภั�พปีริะจำำ�ปีีให้แก่ัพนักัง�น และดำ�เนินกั�ริติ่ดต่�มปีริะวัติ่สุ่ขึ้ภั�พขึ้องพนักัง�น

 (ขึ้)  บริิษััที่จัำดให้พนักัง�นได้รัิบสิ่ที่ธิุปีริะโยชั่น์เพิ�มเติ่มในกั�ริรัิกัษั�พย�บ�ล และปีริะกัันสุ่ขึ้ภั�พ

 (ค)  บริิษััที่จัำดให้ม่แผนกัท่ี่�รัิบผิดชั่อบเป็ีนกั�ริเฉพ�ะ ในกั�ริต่ริวติ่ดต่�มส่ภั�พแวดล้อมกั�ริที่ำ�ง�น และส่ถี�นท่ี่� 

  ปีริะกัอบกิัจำกั�ริให้อยูใ่นเกัณ์ฑ์์ม�ต่ริฐ�นท่ี่�กัฎหม�ยกัำ�หนด และม่กั�ริปีรัิบเปีล่�ยนส่ภั�พแวดล้อมหรืิอลักัษัณ์ะ 

  กั�ริที่ำ�ง�นให้กัับพนักัง�นอย่�งเหม�ะส่ม และทัี่นต่่อส่ถี�นกั�ริณ์์ด้�นส่�ธุ�ริณ์สุ่ขึ้ท่ี่�อ�จำเกิัดข้ึ้�น

 (ง)  บริิษััที่ส่่งเส่ริิมให้พนักัง�นทุี่กัคนต้่องคำ�น้งถ้ีงคว�มส่ะอ�ดและคว�มเป็ีนริะเบ่ยบขึ้องส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น และ 

  ส่่งเส่ริิมให้รัิกัษั�และที่ะนุถีนอมที่รัิพย์สิ่นขึ้องบริิษััที่และขึ้องเพื�อนร่ิวมง�น

 (จำ)  บริิษััที่จัำดให้ม่พนักัง�นดูแลคว�มส่ะอ�ดและคว�มเปี็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอยขึ้องส่ถี�นท่ี่�ที่ำ�ง�น เพื�อให้เกิัด 

  คว�มปีลอดภััยต่่อกั�ริที่ำ�ง�น และสุ่ขึ้อน�มัยท่ี่�ด่ขึ้องพนักัง�น

สิถิติั้การเกิดอุบัติั้เหตุั้และอัตั้ราการเจ็บป่วยจากการทำางาน

สิถิติั้การเกิดอุบัติั้เหตุั้ ไม่ม่

อัตั้ราการเจ็บป่วยจากการทำางาน ไม่ม่

หม�ยเหตุ่: ข้ึ้อมูลตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 มกัริ�คม – 31 ธัุนว�คม 2563
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กิารควบูคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกิรรมกิารบูริษัทิต่อระบูบูกิารควบูคุมภายในของบูริษัทิ

 คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ให้คว�มส่ำ�คัญต่่อริะบบกั�ริควบคุมภั�ยใน จำ้งได้จำัดให้ม่ริะบบกั�ริควบคุมภั�ยในที่่�คริอบคลุมที่ั�งใน 

ด้�นกั�ริเงินกั�ริบริิห�ริ กั�ริดำ�เนินง�นให้ม่ปีริะส่ิที่ธุิภั�พและปีริะส่ิที่ธุิผล เปี็นไปีต่�มกัฎหม�ย ขึ้้อบังคับ ริะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวขึ้้อง และมุ่งเน้น

ให้ม่กั�ริพัฒน�อย่�งต่่อเนื�องเพื�อให้เปี็นไปีต่�มแนวที่�งขึ้อง COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway 

Commission) ม�ปีริะยุกัต์่ใช้ั่ให้กั�ริควบคุมภั�ยในและกั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยงม่คว�มส่มบูริณ์์ม�กัยิ�งข้ึ้�น เพื�อให้กั�ริดำ�เนินง�นด้�นต่่�งๆ 

ขึ้องบริิษััที่ฯ ม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ และปีริะสิ่ที่ธิุผลม�กัท่ี่�สุ่ด

 นอกัจำ�กัน่� ท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ครัิ�งท่ี่� 2/2564 เมื�อวันท่ี่� 23 กุัมภั�พันธ์ุ 2564 ได้ม่กั�ริปีริะเมินคว�มเพ่ยงพอขึ้อง

ริะบบกั�ริควบคมุภั�ยในต่�มแนวที่�งขึ้องส่ำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัที่รัิพย์และต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ (“ส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต่.”) ซ้ึ่�งปีริะกัอบ

ไปีด้วยริะบบควบคุมภั�ยในในด้�นต่่�งๆ ทัี่�ง 5 ส่่วน ได้แก่ั องค์กัริและส่ภั�วะแวดล้อม กั�ริบริิห�ริคว�มเส่่�ยง กั�ริควบคุมกั�ริปีฏิิบัติ่ง�น

ขึ้องฝ่ั่�ยบริิห�ริ ริะบบส่�ริส่นเที่ศและกั�ริสื่�อส่�ริข้ึ้อมูล และริะบบกั�ริติ่ดต่�ม และม่คว�มเห็นว่�ริะบบควบคุมภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ ม่ 

คว�มเพ่ยงพอและเหม�ะส่ม

 บริิษััที่ฯ ให้คว�มส่ำ�คัญต่่อริะบบกั�ริควบคุมภั�ยในโดยคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ได้มอบหม�ยให้คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ 

ภัิบ�ล (คณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบฯ) ที่ำ�กั�ริส่อบที่�น ปีริะเมินริะบบกั�ริควบคุมภั�ยในและนำ�เส่นอต่่อคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ เพื�อกัำ�หนด

แนวที่�งกั�ริกัำ�กับัดแูลกัจิำกั�ริ ต่ลอดจำนกั�ริควบคมุภั�ยในด้�นต่่�งๆ ให้มค่ว�มเพ่ยงพอและเหม�ะส่มกับักั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำ มป่ีริะส่ทิี่ธุภิั�พ

ในกั�ริดำ�เนินง�น กั�ริใชั่้ที่ริัพย�กัริ กั�ริดูแลริักัษั�ที่ริัพย์ส่ิน กั�ริปี้องกัันหริือลดคว�มผิดพล�ด กั�ริควบคุมคว�มเส่่ยห�ยที่่�อ�จำเกัิดขึ้้�น 

และจัำดให้ม่ริ�ยง�นที่�งกั�ริเงินท่ี่�ม่คว�มถูีกัต้่องเชืั่�อถืีอได้ ต่ลอดจำนกั�ริปีฏิิบัติ่ต่�มกัฎหม�ย ริะเบ่ยบ และข้ึ้อบังคับท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับ 

กั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััที่ฯ

 

ความเห็นของคณะกิรรมกิารตรวจสอบูในกิรณีทิี่มีความเห็นแตกิต่างไปจากิความเห็นของคณะกิรรมกิารบูริษัทิ

 - ไม่ม่ -

หัวหน้างานตรวจสอบูภายในและหัวหน้างานกิ�ากิับูดูแลกิารปฏิิบูัติงานของบูริษัทิ

 หัวหน้าส่ิวนงานตั้รวจสิอบภายในของบริษัทฯ

 ท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ ครัิ�งท่ี่� 3/2559 เมื�อวันท่ี่� 15 สิ่งห�คม 2559 ได้อนุมัติ่แต่่งตั่�งให้ น�งส่�ววัชั่ริวัลย์ บูริณ์บูลย์ 

ปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�เป็ีนหัวหน้�ส่่วนง�นต่ริวจำส่อบภั�ยในและม่คว�มเห็นว่� น�งส่�ววัชั่ริวัลย์ บูริณ์บูลย์ ม่คว�มเหม�ะส่มท่ี่�จำะปีฏิิบัติ่หน้�ท่ี่�ใน

ต่ำ�แหน่งหัวหน้�ส่่วนง�นต่ริวจำส่อบภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ ได้อย่�งม่ปีริะสิ่ที่ธิุภั�พ เนื�องจำ�กัม่วุฒิกั�ริศ้กัษั�บริิห�ริธุุริกิัจำ (Bachelor of 

Business Administration) จำ�กั University of Illinois Chicago ปีริะเที่ศส่หรัิฐอเมริิกั� ม่ปีริะส่บกั�ริณ์์ในกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นที่�งด้�นบัญช่ั่

ทัี่�งในปีริะเที่ศไที่ยและปีริะเที่ศส่หรัิฐอเมริิกั� เป็ีนริะยะเวล� 26 ปีี และได้เข้ึ้�รัิบกั�ริอบริมในหลักัสู่ต่ริท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องกัับกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นด้�น

กั�ริต่ริวจำส่อบภั�ยในจำ�กัส่ม�คมผู้ต่ริวจำส่อบภั�ยในแห่งปีริะเที่ศไที่ย (The Institute of Internal Auditors of Thailand)

 ทัี่�งน่� กั�ริพิจำ�ริณ์�แต่่งตั่�ง โยกัย้�ย ถีอดถีอน ผู้ดำ�ริงต่ำ�แหน่งหัวหน้�ส่่วนง�นต่ริวจำส่อบภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ จำะต้่องได้รัิบอนุมัติ่

จำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบ

 ป่ีจำจุำบันส่่วนง�นต่ริวจำส่อบภั�ยในขึ้องบริิษััที่ฯ ม่จำำ�นวนพนักัง�นทัี่�งหมด 3 คน โดยที่ำ�หน้�ท่ี่�ส่อบที่�นและปีริะเมินคว�มเพ่ยงพอ

ขึ้องริะบบกั�ริควบคุมภั�ยในขึ้องกัริะบวนกั�ริปีฏิิบัติ่ง�นต่่�งๆ ริวมถ้ีงกั�ริติ่ดต่�มผลกั�ริปีรัิบปีรุิงและแก้ัไขึ้ปีริะเด็นต่่�งๆ 
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ข้อมูลทิั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลท่ัิวไปของบูริษัทิฯ

 ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่:   170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยส่ขุึ้มุวทิี่ 16 (ส่�มมติ่ริ) ถีนนริชัั่ด�ภัเิษักั

     แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย กัริุงเที่พมห�นคริ 10110

 ที่ะเบ่ยนนิต่ิบุคคลเลขึ้ที่่�:  0107559000249

 โที่ริศัพที่์:    0 2620 8777

 โที่ริส่�ริ:    0 2620 8778

 ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:   507,000,000 (ห้�ริ้อยเจำ็ดล้�นบ�ที่)

 ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว:   507,000,000 (ห้�ริ้อยเจำ็ดล้�นบ�ที่)

 เว็บไซึ่ด์:    https://www.boutiquecorporation.com

 ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   ธุุริกัิจำพัฒน�โคริงกั�ริอส่ังห�ริิมที่ริัพย์เพื�อขึ้�ยและลงทีุ่นในธุุริกัิจำอื�น

 ริอบปีีบัญชั่่:   31 ธุันว�คม
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ข้อมูลของนิติบุูคคลท่ีิบูริษัทิฯ ถืือหุ้นทิางตรงหร่อทิางอ้อมต้ังแต่ร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้้นไป (ณ วันท่ีิ 31 ธัุนวาคม 2563)

บริษัทย่อย	-	Subsidiaries

1)	บริษัท	บูทิค้	กรุ๊ป	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์ 
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  25,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  250,000 
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว:  25,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 127,495
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  51.00

3)	บริษัท	บูทิค้	รีเทล	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 64
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  64.00

2)	บริษัท	บูทิค้	เซอร์วิสิท์	อพาร์ทเม้นท์สิ	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริมและเซึ่อริ์วิส่ที่์อพ�ริ์ที่เม้นที่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  138,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  1,380,000
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว:  138,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 1,379,995
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  100.00

4)	บริษัท	บูทิค้	พีเอสิ	3	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 52
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  52.00
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5)	บริษัท	บูทิค้	อีโค้	โฮัลดิ�งสิ์	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
ที่ะเบ่ยนนิต่ิบุคคลเลขึ้ที่่�: 0107559000249
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์ 
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 50
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  50.00

7)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็น	ทรี	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 13,598
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  68.00

6)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	แลนด์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 98
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  98.00

8)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็นเอสิ	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 13,198
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  66.00
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9)	บริษัท	บูทิค้	นิมมาน	โฮัลดิ�งส์ิ	วัน	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  400,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  80,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  400,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 79,997
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  100.00

11)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	36	โฮัลดิ�งส์ิ	จำากัด	
					(อยู่ในระหว่างการช่ำาระบัญชี่)

ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 27,000,000บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,520,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  135,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 19,709,997
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 72.99

10)	บริษัท	บูทิค้	แบงค้็อก	สิุขุมวิท	16-2	โฮัลดิ�งสิ์	1	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 102,600,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  หุ้นบุริิมส่ิที่ธุิปีริะเภัที่ กั, 
   หุ้นบุริิมส่ิที่ธุิปีริะเภัที่ ขึ้, ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,520,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  74,440,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 10,465,198
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 50.99

12)	บริษัท	บูทิค้	กมลา	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 500,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  500,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) 74,997
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 74.99
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13)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	5	โฮัลดิ�งส์ิ	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  กิัจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส์่
   ท่ี่�ไม่ได้ลงทุี่นในธุุริกิัจำกั�ริเงินเป็ีนหลักั
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน:  200,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  40,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  200,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 39,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ)  100.00

15)	บริษัท	บีสิโปค้	ซินเนอร์จี�ส์ิ	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  กิัจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส์่
   ท่ี่�ไม่ได้ลงทุี่นในธุุริกิัจำกั�ริเงินเป็ีนหลักั
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  10,000
มูลค่�หุ้นละ  10 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  25,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 9,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

14)	บริษัท	บูทิค้	เจริญกรุง	โฮัลดิ�งส์ิ	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  กิัจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส์่
   ท่ี่�ไม่ได้ลงทุี่นในธุุริกิัจำกั�ริเงินเป็ีนหลักั
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 200,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  40,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว:  200,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 39,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

16)	บูทิค้	อินเตั้อร์เนชั่�นเนล	โฮัลดิ�งส์ิ	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนท่ี่�ส่�ธุ�ริณ์รัิฐมอริิเช่ั่ยส่)
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซ่ึ่/โอ เอซิึ่ส่ ฟีดูเช่ั่ยร่ิ แอลท่ี่ด่, ชัั่�นท่ี่� 2, เดอะ เอซิึ่ส่, 
26 ไซึ่เบอร์ิซิึ่ต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเช่ั่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส์่
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  1
มูลค่�หุ้นละ   100 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว   1
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น)  100.00
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 74.99
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18)	ค้าลาเรน	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100,000 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  65
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 65.00

20)	เชี่ยงใหม่	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	1	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ส่ำ�นักัง�นใหญ่ ต่ั�งอยู่ : ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, 
เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  267,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ กัลุ่มเอ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  267,000,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   267,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  69,420,000
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.00

17)	สิแค้วร์รูท	ภูเก็ตั้	อินเวสิเมนท์	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  100.00
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 74.99

19)	เชี่ยงใหม่	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	2	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ส่ำ�นักัง�นใหญ่ ต่ั�งอยู่ : ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, 
เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  270,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  270,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   270,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  270,000
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00
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บริษัทย่อยทางอ้อม	-	Indirect	Subsidiaries

1)	บริษัท	บูทิค้	รีเทล	พีเค้เอ็น	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ส่ำ�นักัง�นใหญ่ ต่ั�งอยู่เลขึ้ที่่� 170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 
ชั่ั�น 21 ซึ่อยส่ขุึ้มุวทิี่ 16 (ส่�มมติ่ริ) ถีนนริชัั่ด�ภัเิษักั แขึ้วงคลองเต่ย 
เขึ้ต่คลองเต่ย กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  62.72

3)	บริษัท	บูทิค้	พีเอสิ	3	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  35.10

2)	บริษัท	บูทิค้	เอ็มที	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  1,000
มูลค่�หุ้นละ  10 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  61.46

4)	บริษัท	บูทิค้	ป่าตั้อง	สิาย	3	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  35.10
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5)	บริษัท	บูทิค้	ป่าตั้อง	สิาย	3	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  1,000,000
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  32.10

7)	บริษัท	บูทิค้	มิด	เทียร์	2	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  50,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  5,000,000
มูลค่�หุ้นละ  10 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  50,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  51.00

6)	บริษัท	บูทิค้	อีโค้	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  1,000
มูลค่�หุ้นละ  10 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  49.90

8)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งสิ์	ทรี	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  65.00
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9)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งสิ์	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:   info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ)  26.10

11)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งสิ์	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.5

10)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งสิ์	วัน	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัิจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
   ที่่�ไม่ได้ลงทีุ่นในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

12)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กั�ริซึ่ื�อและกั�ริขึ้�ยอส่งัห�ริมิที่ริพัย์ที่่�
   เป็ีนขึ้องต่นเองที่่�ไม่ใช่ั่เพื�อเป็ีนที่่�พกััอ�ศยั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.5
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13)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กั�ริซึ่ื�อและกั�ริขึ้�ยอส่งัห�ริมิที่ริพัย์ที่่�
   เป็ีนขึ้องต่นเองที่่�ไม่ใช่ั่เพื�อเป็ีนที่่�พกััอ�ศยั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 2,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  2,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

15)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็น	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัจิำกัริริมขึ้องบริษิัทัี่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงที่นุ
   ในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 44.86

14)	บริษัท	บูทิค้	ภูเก็ตั้	ทรี	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กั�ริซึ่ื�อและกั�ริขึ้�ยอส่งัห�ริมิที่ริพัย์ที่่�
   เป็ีนขึ้องต่นเองที่่�ไม่ใช่ั่เพื�อเป็ีนที่่�พกััอ�ศยั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 2,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  2,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

16)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็น	วัน	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัจิำกัริริมขึ้องบริษิัทัี่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงที่นุ
   ในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.01
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17)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็น	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัจิำกัริริมขึ้องบริษิัทัี่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงที่นุ
   ในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 10,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  100 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  10,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 33.15

18)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็นเอสิ	วัน	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัจิำกัริริมขึ้องบริษิัทัี่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงที่นุ
   ในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) -
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 38.26

19)	บริษัท	บูทิค้	พีเค้เอ็นเอสิ	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กัจิำกัริริมขึ้องบริษิัทัี่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงที่นุ
   ในธุุริกัิจำกั�ริเงินเปี็นหลักั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) -
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 38.26

20)	บริษัท	บูทิค้	พระโขนง	ทรี	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กั�ริเชั่่�และกั�ริดำ�เนินกั�ริเกั่�ยวกัับ
   อส่ังห�ริิมที่ริัพย์ที่่�เปี็นขึ้องต่นเองหริือ
   เช่ั่�จำ�กัผู้อื�นที่่�ไม่ใช่ั่เพื�อเป็ีนที่่�พกััอ�ศยั
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 51,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  10,200,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  51,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 38.25
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21)	บริษัท	บูทิค้	เชี่ยงใหม่	นิมมาน	วัน	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 221,520,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  44,304,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  221,520,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.00

22)	บริษัท	บูทิค้	เชี่ยงใหม่	นิมมาน	ทู	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 98,425,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  19,685,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  98,425,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 63.00

23)	บริษัท	บูทิค้	เชี่ยงใหม่	นิมมาน	ทรี	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 133,200,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  26,640,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  60,900,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 99.97

24)	บริษัท	บูทิค้	นิมมาน	โฮัลดิ�งส์ิ	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  ลงทีุ่นในบริิษััที่อื�น
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 300,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  60,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  300,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 99.98
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25)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	16-2	โฮัลดิ�งส์ิ	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  ลงทีุ่นในบริิษััที่อื�น
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 101,600,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,320,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  73,440,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 50.98

26)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	16-2	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,600,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,120,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  72,440,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 50.97

27)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	36	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 231,694,050 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  46,338,810
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  231,694,050 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 79.21

28)	บริษัท	บูทิค้	กมลา	1	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 162,946,205 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  30,056,352
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  87,800,015 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 66.30
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29)	บริษัท	บูทิค้	กมลา	2	จำากัด
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเชั่่�ยนที่�วเวอริ์ 1 ชั่ั�น 21 ซึ่อยสุ่ขึุ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนริัชั่ด�ภัิเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัริุงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพที่์:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  โริงแริม
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 186,748,695 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  33,883,648
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  88,200,015 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 66.30

31)	บริษัท	บูทิค้	เจริญกรุง	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  โริงแริม
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 19,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

30)	บริษัท	บูทิค้	แบงค็้อก	สุิขุมวิท	5	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  โริงแริม
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 19,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

32)	บริษัท	บีสิโปค้	ไลฟ์์	ไซเอนซ์	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  กิัจำกัริริมขึ้องบริิษััที่โฮิลดิ�งส์่ท่ี่�ไม่ได้ลงทุี่น 
   ในธุุริกิัจำกั�ริเงินเป็ีนหลักั
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 300,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  60,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  300,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 59,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00
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33)	บริษัท	บีสิโปค้	แลบส์ิ	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  ปีริะกัอบกิัจำกั�ริค้� พืชั่ไร่ิ พืชั่ส่วน  
   ผลิต่ภััณ์์จำ�กัผลิต่ผลดังกัล่�ว ริวมถ้ีง 
   พืชั่ผลที่�งกั�ริเกัษัต่ริ
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 19,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

35)	บริษัท	บีสิโปค้	ฟ์าร์มา	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  ปีริะกัอบกัิจำกั�ริค้� ย� ย�รัิกัษั�โริค  
   เภัสั่ชั่ภััณ์ฑ์์ เคม่ภััณ์ฑ์์ เครืิ�องมือแพที่ย์  
   และเครืิ�องมือกั�ริใช้ั่ที่�งวิที่ย�ศ�ส่ต่ร์ิ
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 19,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

34)	บริษัท	บีสิโปค้	เวลเนสิ	จำากัด
ท่ี่�ตั่�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
170/67 อ�ค�ริโอเช่ั่�ยนที่�วเวอร์ิ 1 ชัั่�น 21 ซึ่อยสุ่ขุึ้มวิที่ 16 
(ส่�มมิต่ริ) ถีนนรัิชั่ด�ภิัเษักั แขึ้วงคลองเต่ย เขึ้ต่คลองเต่ย 
กัรุิงเที่พมห�นคริ 10110
โที่ริศัพท์ี่:  0 2620 8777 
โที่ริส่�ริ:  0 2620 8778
อ่เมล:  info@boutiquecorporation.com
ปีริะเภัที่ธุุริกิัจำ:  ปีริะกัอบกิัจำกั�ริโริงพย�บ�ลเอกัชั่น  
   ส่ถี�นพย�บ�ล รัิบรัิกัษั�คนไข้ึ้และ 
   ผู้เจ็ำบป่ีวย รัิบที่ำ�กั�ริฝั่กึัส่อนและอบริม 
   ที่�งด้�นวิชั่�กั�ริเก่ั�ยวกัับกั�ริแพที่ย์
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยน: 100,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  20,000
มูลค่�หุ้นละ  5 บ�ที่
ทุี่นชั่ำ�ริะแล้ว  100,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นท่ี่�ถืีอ (หุ้น) 19,997
สั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้น/
ลงทุี่น (ร้ิอยละ) 100.00

36)	บีที	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งส์ิ	3	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:  บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน: 100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:  ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ  1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/
ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 65.00
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37)	บีที	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งส์ิ	2	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์ 
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)   100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 33.15

38)	บีที	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งส์ิ	1	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)   100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

39)	บีที	ภูเก็ตั้	โฮัลดิ�งส์ิ	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ส่ำ�นักัง�นใหญ่ ต่ั�งอยู่ : ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, 
เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)   100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

41)	บีที	พีเค้เอ็น	โฮัลดิ�งส์ิ	ทรี	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 68.00

40)	บีที	ภูเก็ตั้	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�
ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)   100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 21.55

42)	บีที	พีเค้เอ็น	โฮัลดิ�งส์ิ	ทู	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 44.88
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43)	บีที	พีเค้เอ็น	โฮัลดิ�งส์ิ	วัน	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.03

45)	มิด	เทียร์	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์
ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 51.00

47)	พีเอสิ	3	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์
ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  175,500 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ กัลุ่มบ่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  175,500
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   175,500 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 35.10

44)	บีที	พีเค้เอ็น	โฮัลดิ�งส์ิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  100 เหริ่ยญส่หริัฐ
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่หริัฐ
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   100 เหริ่ยญส่หริัฐ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.03

46)	เชี่ยงใหม่	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 26 ไซึ่เบอริ์
ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  265,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   ส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  265,500,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   265,000,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 26.00

48)	ป่าตั้อง	โฮัเท็ล	พีทีอี	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐส่ิงคโปีริ์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
1 ถีนนโคลแมน #05-06 เอ เดอะ อเดลฟี ส่ิงคโปีริ์ 179803
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  3,000 เหริ่ยญส่ิงคโปีริ์
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  3,000
มูลค่�หุ้นละ   1 เหริ่ยญส่ิงคโปีริ์
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   2,076 เหริ่ยญส่ิงคโปีริ์
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 35.10
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49)	บูทิค้	ออฟ์ช่อร์	โฮัลดิ�งส์ิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  150,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   กัลุ่มเอ และกัลุ่มบ่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  106,394,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   106,394,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 63.00

51)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	ทู	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุน้ส่�มญั กัลุม่เอ และกัลุ่มบ่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  64,972,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   65,850,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น) N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00 กัลุ่มเอ, 
    66.30 กัลุ่มบ่

53)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	โฟ์ร์	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุน้ส่�มญั กัลุม่เอ และกัลุ่มบ่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  65,268,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   65,268,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00 กัลุ่มเอ, 
    66.30 กัลุ่มบ่

50)	นิมมาน	2	โฮัลดิ�งส์ิ	มอริเชี่ยสิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  105,894,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  106,394,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   105,894,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 63.00

52)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	วัน	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ 
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  87,800,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   87,800,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 66.30

54)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	ทรี	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  88,200,000
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   88,200,000 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 66.30
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55)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	ซิก	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  132,639,985
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   132,639,985 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 79.21

57)	บีที	พีเค้เอ็นเอสิ	ทู	โฮัลดิ�งส์ิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  200,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   N/A
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00

59)	บีที	พีเค้เอ็นเอสิ	โฮัลดิ�งส์ิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  200,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   N/A
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00

56)	บูทิค้	โอเวอร์ซีส์ิ	โฮัลดิ�งส์ิ	ไฟ์ว์	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  1,000,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  132,569,985
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   132,569,985 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 79.21

58)	บีที	พีเค้เอ็นเอสิ	วัน	โฮัลดิ�งส์ิ	ลิมิเต็ั้ด
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลส่์)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ (เซึ่เชั่ลล์) แอลที่่ด่, เอฟ 20, ชั่ั�นที่่� 1, 
เกั�ะอ่เดน, ส่�ธุ�ริณ์ริัฐเซึ่เชั่ลล์
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  200,000,000 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   1 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   N/A
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 100.00

60)	ไช่นีสิ	แพนด้า	แอลทีดี
(จำดที่ะเบ่ยนที่่�ส่�ธุ�ริณ์ริัฐมอริิเชั่่ยส่)
ที่่�ต่ั�งส่ำ�นักัง�นใหญ่: 
ซึ่่/โอ เอซึ่ิส่ ฟีดูเชั่่ยริ่ แอลที่่ด่, ชั่ั�นที่่� 2, เดอะ เอซึ่ิส่, 
26 ไซึ่เบอริ์ซึ่ิต่่�, เอเบอเนอ 77201, มอริิเชั่่ยส่
ปีริะเภัที่ธุุริกัิจำ:   บริิษััที่โฮิลดิ�งส่์
ทีุ่นจำดที่ะเบ่ยน:  3,295.06 บ�ที่
ปีริะเภัที่หุ้น:   หุ้นส่�มัญ
จำำ�นวนหุ้นที่่�ออกัจำำ�หน่�ย (หุ้น)  100
มูลค่�หุ้นละ   32.9506 บ�ที่
ทีุ่นชั่ำ�ริะแล้ว   3,295.06 บ�ที่
จำำ�นวนหุ้นที่่�ถีือ (หุ้น)  N/A
ส่ัดส่่วนกั�ริถีือหุ้น/ลงทีุ่น (ริ้อยละ) 65.00
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รายกิารระหว่างกัิน

บุคคลท่ี่�อ�จำม่คว�มขัึ้ดแย้งและลักัษัณ์ะคว�มสั่มพันธ์ุ

บุค้ค้ลที�อาจมีค้วามเกี�ยวโยง ค้วามสัิมพันธ์ุ

1. น�ยปีรัิบชั่ะรัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล (“PT”) เป็ีนกัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริ 

PT ถืีอหุ้นโดยต่ริงคิดเป็ีนสั่ดส่่วนร้ิอยละ 7.38

PT เป็ีนผู้ถืีอหุ้นริ�ยใหญ่ขึ้องบริิษััที่ฯ ด้วยสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้นทัี่�งที่�งต่ริงและที่�งอ้อม

ริวมร้ิอยละ 67.8 

(ข้ึ้อมูล ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)

2. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล (“MT”) เป็ีนกัริริมกั�ริ ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ฯ ต่�มสั่ญญ�ว่�จ้ำ�งท่ี่�ปีร้ิกัษั� และเปีน็บิด�ขึ้อง PT

MT ถืีอหุ้นโดยต่ริงคิดเป็ีนสั่ดส่่วนร้ิอยละ 0.000029

MT เป็ีนผู้ถืีอหุ้นริ�ยใหญ่ขึ้องบริิษััที่ฯ ด้วยสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้นทัี่�งที่�งต่ริงและที่�งอ้อม

ริวมร้ิอยละ 67.8 

(ข้ึ้อมูล ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)

3. น�งรัิศม่ ทัี่กัริ�ล (“RT”) เป็ีนม�ริด�ขึ้อง PT

RT ถืีอหุ้นโดยต่ริงคิดเป็ีนสั่ดส่่วนร้ิอยละ 7.38

RT เป็ีนผู้ถืีอหุ้นริ�ยใหญ่ขึ้องบริิษััที่ฯ ด้วยสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้นทัี่�งที่�งต่ริงและที่�งอ้อม

ริวมร้ิอยละ 67.8 

(ข้ึ้อมูล ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)

4. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� (“UG”) เป็ีนกัริริมกั�ริและท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ฯ ต่�มสั่ญญ�ว่�จ้ำ�งท่ี่�ปีร้ิกัษั�

UG ไม่ได้เป็ีนผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ

5. บริิษััที่ บ�งกัอกั โพส่ต่ ์จำำ�กััด (มห�ชั่น)

(“Bangkok Post”) ปีริะกัอบธุุริกิัจำ:  

สื่�อสิ่�งพิมพ์ หนังสื่อพิมพ์

ม่กัริริมกั�ริร่ิวมกัันคือน�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว�

น�ยรัิส่เซึ่ล เลตั่น เคคูเอว� ไม่ได้เป็ีนกัริริมกั�ริผู้ม่อำ�น�จำลงน�มใน Bangkok Post 

(ข้ึ้อมูล ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)

6. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลส์่ (“RN”) เป็ีนกัริริมกั�ริและท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ฯ ต่�มสั่ญญ�ว่�จ้ำ�งท่ี่�ปีร้ิกัษั�

RN ไม่ได้เป็ีนผู้ถืีอหุ้นขึ้องบริิษััที่ฯ

7. Mr. Mohit Maheshwari (“MM”) เป็ีนบุต่ริเขึ้ยขึ้อง MT (ส่มริส่กัับบุต่ริส่�วขึ้อง MT)

เป็ีนผู้ร่ิวมลงทุี่นร้ิอยละ 1.28 ในโคริงกั�ริกัมล� (เป็ีนผู้ถืีอหุ้นในบริิษััที่ ฺBoutique 

Overseas Holding 2 Limited กัับ Boutique Overseas Holding 4 Limited 

ร้ิอยละ 1.28) (ข้ึ้อมูล ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)

8. บริิษััที่ บ่ แอส่เซ็ึ่ที่ แมเนจำเม้นท์ี่ จำำ�กััด 

(“BAM”)

กัริริมกั�ริร่ิวมกัันคือ PT และ MT

ผู้ถืีอหุ้นขัึ้�นสู่งสุ่ดคือ PT ถืีอหุ้นร้ิอยละ 50 และ RT ถืีอหุ้นร้ิอยละ 50 (ข้ึ้อมูล ณ์ วัน

ท่ี่� 31 ธัุนว�คม 2563)
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1. น�ยมันโมฮัินซิึ่งห์ ทัี่กัริ�ล 
   (“MT”)

ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�

ยอดคงค้�ง
ณ์ สิ่�นงวด

5,400,00

-

5,400,000

-

MT เป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�ให้แก่ั PT ตั่�งแต่่ PT เริิ�มที่ำ�ธุุริกิัจำอสั่งห�ริิมที่รัิพย์
เมื�อปีี 2547 และได้รัิบค่�ต่อบแที่นในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�อย่�งต่่อเนื�อง
เมื�อ 1 ม.ค. 2551 BAM ได้ที่ำ�สั่ญญ�ว่�จ้ำ�ง MT เป็ีนผู้บริิห�ริ
ท่ี่�ให้คำ�ปีร้ิกัษั�แก่ักัริริมกั�ริผู้จัำดกั�ริ (PT) ในขึ้ณ์ะนั�น โดย MT 
เป็ีนกัริริมกั�ริผู้ม่อำ�น�จำลงน�มแที่นกัริริมกั�ริผู้จัำดกั�ริ ให้ 
คว�มชั่่วยเหลือในกั�ริห�แหล่งเงินกู้ั โดยได้รัิบค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั� 
เดือนละ 150,000 บ�ที่ และม่กั�ริปีรัิบอัต่ริ�ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ปีริะจำำ�ปีี 
15 ธุ.ค. 2558 ม่กั�ริโอนย้�ยกั�ริว่�จ้ำ�ง MT จำ�กั BAM ไปียัง 
บริิษััที่ฯ โดยม่ผลบังคับใช้ั่ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 ม.ค. 2559 โดยในเดือน 
ม.ค. - มิ.ย. 2559 MT ได้ริับค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�จำ�กับริิษััที่ฯ เป็ีน
จำำ�นวน 650,000 บ�ที่ ต่่อเดือน ต่่อม�ม่กั�ริปีรัิบปีริะจำำ�ปีีเป็ีน
เดือนละ 683,800 บ�ที่ในเดือน กั.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 และ
เดือนละ 717,990 บ�ที่ในเดือน กั.ค. 2560 - พ.ค. 2561

ณ์ 1 มิ.ย. 2561 MT ขึ้อเกัษ่ัยณ์อ�ยุและได้รัิบเงินเกัษ่ัยณ์อ�ยุ
ต่�มท่ี่�กัฎหม�ยกัำ�หนด โดย MT จำะดำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็ีนเพ่ยง
กัริริมกั�ริท่ี่�ไม่ได้เป็ีนผู้บริิห�ริ (Non-Executive Director) 
และเป็ีน ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้องบริิษััที่ฯ ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 มิ.ย. 2561  
เป็ีนต้่นไปี ทัี่�งน่� หน้�ท่ี่�และคว�มรัิบผิดชั่อบหลักัขึ้อง MT ภั�ยหลัง
เกัษ่ัยณ์อ�ยุ คือ ช่ั่วยแนะนำ� ติ่ดต่่อและบริิห�ริผู้ร่ิวมลงทุี่น 
ซ้ึ่�งท่ี่�ผ่�นม� ได้แก่ั ผู้ร่ิวมลงทุี่นในโคริงกั�ริโริงแริมโอ๊ควู้ด  
อพ�ร์ิที่เมนท์ี่ ที่ริิลเล่�ยนท์ี่ สุ่ขุึ้มวิที่ 18, โริงแริมโอโซึ่ พัที่ย�, 
ศูนย์กั�ริค้�เรินฮิิลล์ สุ่ขุึ้มวิที่ 47, โริงแริมไฮิแอที่ เพลส่ ป่ี�ต่อง, 
กัลุ่มโริงแริมซิึ่ที่�ด่นส์่, โริงแริมโอ๊ควู้ดโฮิเที่ล เจำอร์ิน่�ยฮั์ิบ ภูัเก็ัต่, 
โริงแริมสุ่ขุึ้มวิที่ 16-2, โคริงกั�ริซัึ่มเมอร์ิ ฮิิลล์ และซัึ่มเมอร์ิฮัิบ, 
เป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�ให้แก่ัปีริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่�บริิห�ริและผู้บริิห�ริ 
ด้�นกัลยุที่ธ์ุที่�งธุุริกิัจำ, เที่คนิคกั�ริต่่อริอง, กัลยุที่ธ์ุกั�ริห� 
เงินทุี่น, เป็ีนผู้ติ่ดต่่อหลักั (Contact Person) กัับผู้ร่ิวมลงทุี่น
ในเรืิ�องต่่�งๆ เช่ั่น กั�ริริะดมทุี่น กั�ริเร่ิยกัเงินลงทุี่นเพิ�มกั�ริให้
ข้ึ้อมูลล่�สุ่ดเก่ั�ยวกัับโคริงกั�ริแก่ัผู้ร่ิวมลงทุี่น กั�ริขึ้�ยโคริงกั�ริ 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง ผู้ร่ิวมทุี่นกัลุ่มท่ี่�เป็ีนคนรู้ิจัำกัได้แก่ันักัลงทุี่น
ท่ี่�เคยลงทุี่นในอด่ต่และยังลงทุี่นอยูใ่นโคริงกั�ริใหม่ๆ ขึ้องบริิษััที่
ในป่ีจำจุำบัน, เป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�ด้�นแผนธุุริกิัจำ ด้�นกั�ริติ่ดต่�มกั�ริ
บริิห�ริคว�มเส่่�ยง, เป็ีนผู้ลงน�มเอกัส่�ริกัับธุน�ค�ริ/ส่ถี�บัน
กั�ริเงนิขึ้องบริิษััที่ฯ และบริิษััที่ยอ่ย และเป็ีนผู้ลงน�มในเอกัส่�ริ
ส่ำ�คัญขึ้องบริิษััที่ฯ และบริิษััที่ย่อย หริือเอกัส่�ริส่ำ�คัญอื�นใด
ต่�มท่ี่�ได้รัิบมอบอำ�น�จำจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ ซ้ึ่�งห�กั
พิจำ�ริณ์�หน้�ท่ี่�คว�มรัิบผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้อง PT กัับ
หน้�ท่ี่�และคว�มริบัผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่�มกัฎบตั่ริ 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและบุค้ค้ลที�อาจมีค้วามขัดแย้ง

 ในปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษััที่ฯ ม่กั�ริเข้ึ้�ที่ำ�ริ�ยกั�ริกัับบุคคลท่ี่�อ�จำม่คว�มขัึ้ดแย้งโดยริ�ยกั�ริริะหว่�งกัันดังกัล่�วไม่ก่ัอให้

เกิัดคว�มขัึ้ดแย้งที่�งผลปีริะโยชั่น์ ดังน่�
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คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ นั�น จำะเห็นได้ว่� MT ม่ภั�ริะหน้�ท่ี่�คว�ม
รัิบผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ม�กักัว่�กั�ริเป็ีนกัริริมกั�ริ ริวมถ้ีง
กั�ริเข้ึ้�ม�ให้คำ�ปีร้ิกัษั�อย่�งส่มำ��เส่มอในบริิษััที่ วันละ 3-4 
ชัั่�วโมง
ทัี่�งน่� ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 มิถุีน�ยน 2561 เปี็นต้่นไปี MT จำะได้ 
รัิบเพ่ยงค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�เดือนละ 450,000 บ�ที่ โดยไม่ได้รัิบ 
ผลต่อบแที่นในรูิปีแบบอื�นใดอ่กั (ริวมถ้ีงกั�ริไม่รัิบค่�ต่อบแที่น
ในฐ�นะกัริริมกั�ริ)
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นครัิ�งท่ี่� 
2 เมือ 15 มิถุีน�ยน 2561 ได้ให้คว�มเห็นแก่ัคณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิษััที่ว่�ควริม่มติ่อนุมัติ่ ขึ้อบเขึ้ต่หน้�ท่ี่�และอัต่ริ�ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�
ขึ้อง MT ดังกัล่�ว
ริ�ยกั�ริดังกัล่�วม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และเป็ีน
ปีริะโยชั่น์กัับบริิษััที่ฯ โดยน�ย MT ได้ม่ส่่วนช่ั่วยในกั�ริให้คำ�ปีร้ิกัษั�
แก่ั PT กั�ริกัำ�หนดอัต่ริ�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ม่กั�ริคิด โดยพิจำ�ริณ์�จำ�กั
คุณ์ส่มบัติ่และปีริะส่บกั�ริณ์์ขึ้อง MT ซ้ึ่�งเป็ีนกั�ริกัำ�หนดอัต่ริ�
ท่ี่�ไม่ต่่�งจำ�กักั�ริว่�จ้ำ�งบุคคลภั�ยนอกัท่ี่�ม่คุณ์ส่มบัติ่และ
ปีริะส่บกั�ริณ์์ใกัล้เค่ยงกัับ MT

2. บริิษััที่ บ�งกัอกั โพส่ต์่  จำำ�กััด 
   (มห�ชั่น)
   (“Bangkok Post”)

2.1 ค่�ส่ม�ชิั่กั
หนังสื่อพิมพ์
Butique 
Serviced 
Apertments Ltd. 
(BSA)
ยอดคงค้�ง 
ณ์ สิ่�นงวด

51,100

4,340

31,340

2,170

BSA ส่มัคริส่ม�ชิั่กัหนังสื่อพิมพ์บ�งกัอกัโพส่ต์่ (Bangkok Post) 
ส่ำ�หรัิบให้บริิกั�ริในเซึ่อร์ิวิส่อพ�ร์ิที่เมนที่ ์Oakwood 24 จำำ�นวน
วันละ 10 ฉบับ และม่ค่�หนังสื่อพิมพ์ฉบับละ 14 บ�ที่ ซ้ึ่�งเป็ีน
ริ�ค�ท่ี่�คิดกัับบุคคลทัี่�วไปี แต่่ตั่�งแต่่ 27 ม่น�คม 2563 BSA  
ได้ลดกั�ริสั่�งซืึ่�อ จำนเหลือแค่วันละ 5 ฉบับ ฉบับละ 14 บ�ที่
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ริ�ยกั�ริดังกัล่�วม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และ 
เป็ีนปีริะโยชั่น์กัับ BSA เป็ีนริ�ยกั�ริปีกัติ่ท่ี่�ม่อัต่ริ�ค่�ธุริริมเน่ยม
ริะดับเด่ยวกัับท่ี่�คิดกัับบุคคลทัี่�วไปี

2.2 ค่�โฆษัณ์�
หนังสื่อพิมพ์ 
(ขึ้องบริิษััที่ฯ)

ยอดคงค้�ง 
ณ์ สิ่�นงวด

650,000

695,500

-

-

บริิษััที่ฯ ได้ลงโฆษัณ์�ในหนังสื่อพิมพ์บ�งกัอกัโพส่ต์่ วันท่ี่� 15 
พฤศจิำกั�ยน 2562 เนื�องจำ�กับริิษััที่ฯ ฉลองคริบริอบ 15 ปีี 
ขึ้องกั�ริก่ัอตั่�งบริิษััที่ ในโฆษัณ์�ม่จำดหม�ยจำ�กักัริริมกั�ริผู้บริิห�ริ
ริวมถ้ีงปีริะวัติ่และโคริงกั�ริต่่�งๆ ขึ้องบริิษััที่ ริ�ค�ค่�โฆษัณ์� 
650,000 บ�ที่ ส่ำ�หรัิบหน้�ส่่เต็่ม 2 หน้�เป็ีนริ�ค�ท่ี่�บ�งกัอกั
โพส่ต์่คิดกัับบุคคลทัี่�วไปี
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ริ�ยกั�ริดังกัล่�วเป็ีนริ�ยกั�ริท่ี่�เกิัดข้ึ้�นครัิ�งเด่ยวและม่ 
คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และเป็ีนปีริะโยชั่น์กัับบริิษััที่ฯ

3. น�ยอัที่พ�เลนดู กุ๊ัปีต้่� 
    (“UG”)

ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�

ยอดคงค้�ง 
ณ์ สิ่�นงวด

600,000

-

600,000

-

เมื�อ 1 ม่.ค. 2557 BAM ได้ที่ำ�สั่ญญ�ว่�จ้ำ�ง UG เป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�
เพื�อให้คำ�ปีร้ิกัษั�ในด้�นต่่�งๆ เช่ั่น ธุุริกิัจำ กั�ริเงิน เงินกู้ัยืม 
สั่ญญ�ต่่�งๆ ดำ�เนินง�น ต่�มท่ี่�ได้รัิบมอบหม�ยและลงน�มใน
เอกัส่�ริต่่�งๆ ต่�มท่ี่�ได้รัิบมอบอำ�น�จำจำ�กัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 
โดย UG ได้รัิบค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั� 50,000 บ�ที่ต่่อเดือน
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ต่่อม�เมื�อ 1 ธัุนว�คม 2558 ม่กั�ริโอนย้�ยกั�ริว่�งจ้ำ�ง UG จำ�กั 
BAM ไปียงับริิษััที่ฯ โดยยงัคงเงื�อนไขึ้ต่่�งๆ ต่�มสั่ญญ�ไว้ต่�มเดิม
UG ดำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็ีนกัริริมกั�ริท่ี่�ไม่ได้เป็ีนผู้บริิห�ริและ 
ท่ี่�ปีร้ิกัษั� โดยจำะได้รัิบเพ่ยงค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�เดือนละ 50,000 บ�ที่ 
และไม่ได้รัิบผลต่อบแที่นในรูิปีแบบอื�นใดอ่กั (ริวมถ้ีงกั�ริไม่รัิบ
ค่�ต่อบแที่นในฐ�นะกัริริมกั�ริ)
ห�กัพิจำ�ริณ์�หน้�ท่ี่�คว�มรัิบผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้อง UG 
กัับหน้�ท่ี่�และคว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่�ม
กัฎบัต่ริคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ จำะเห็นได้ว่� UG ม่ภั�ริะหน้�ท่ี่�
คว�มริับผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ม�กักัว่�กั�ริเปี็นกัริริมกั�ริ 
ริวมถ้ีงกั�ริเข้ึ้�ม�ให้คำ�ปีร้ิกัษั�อย่�งส่มำ��เส่มอในบริิษััที่วันละ 
3-4 ชัั่�วโมง
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นครัิ�งท่ี่� 
2 เมื�อ 15 มิถุีน�ยน 2561 ได้ให้คว�มเห็นแก่ัคณ์ะกัริริมกั�ริ
บริิษััที่ว่�ควริม่มติ่อนุมัติ่ขึ้อบเขึ้ต่หน้�ท่ี่�และอัต่ริ�ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�
ขึ้อง UG ดังกัล่�ว
ริ�ยกั�ริดังกัล่�วม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และ 
เป็ีนปีริะโยชั่น์กัับบริิษััที่ฯ โดยน�ย UG ได้ม่ส่่วนช่ั่วยในกั�ริให้
คำ�ปีร้ิกัษั�แก่ับริิษััที่ฯ อย่�งด่ม�โดยต่ลอด กั�ริกัำ�หนดอัต่ริ�ท่ี่�
ปีร้ิกัษั�ม่กั�ริคดิโดยพิจำ�ริณ์�จำ�กัคณุ์ส่มบติั่และปีริะส่บกั�ริณ์์
ขึ้อง UG ริวมถ้ีงชัั่�วโมงกั�ริที่ำ�ง�นให้บริิษััที่ฯ ซ้ึ่�งเป็ีนกั�ริกัำ�หนด
อัต่ริ�ท่ี่�ไม่ต่่�งจำ�กักั�ริว่�จ้ำ�งบุคคลภั�ยนอกัท่ี่�ม่คุณ์ส่มบัติ่และ
ปีริะส่บกั�ริณ์์ และชั่ั�วโมงกั�ริที่ำ�ง�นใกัล้เค่ยงกัับ UG และ 
ค่�ต่อบแที่นริวมท่ี่� UG ได้รัิบต่่อปีีคิดเป็ีน 600,000 บ�ที่ซ้ึ่�ง
เท่ี่�กัับค่�ต่อบแที่นท่ี่�กัริริมกั�ริอิส่ริะได้รัิบ จ้ำงเห็นว่�ค่�ต่อบแที่น 
ดังกัล่�วส่มเหตุ่ส่มผล

4. น�ยริิชั่�ร์ิด ปีีเต่อร์ิ เนวิลล์  
   (“RN”)

ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�

ยอดคงค้�ง 
ณ์ สิ่�นงวด

900,000

-

900,000

-

เมื�อ 26 เม.ย. 2561 บริิษััที่ฯ ได้ที่ำ�สั่ญญ�ว่�จ้ำ�ง RN เป็ีนท่ี่�
ปีร้ิกัษั�เพื�อให้คำ�ปีร้ิกัษั�ในด้�นต่่�งๆ ท่ี่�ไดรั้ิบมอบหม�ย ได้แก่ั 
กั�ริให้คำ�แนะนำ�กัลยุที่ธ์ุในกั�ริติ่ดต่่อกัับนักัลงทุี่นท่ี่�ม�ลงทุี่น
ในโคริงกั�ริต่่�งๆ, ให้คว�มเห็นและคำ�แนะนำ�เก่ั�ยวกัับกั�ริจัำด
โคริงส่ร้ิ�งกั�ริลงทุี่น กั�ริว�งแผน และกัลยุที่ธ์ุต่่�งๆ, กั�ริให้
คว�มเห็นเรืิ�องริ�ยง�นที่�งกั�ริเงิน กั�ริวิเคริ�ะห์ข้ึ้อมูลที่�งกั�ริ
เงินในมุมมองขึ้องนักัลงทุี่น, และเป็ีนท่ี่�ปีร้ิกัษั�ให้แก่ัผู้บริิห�ริ
สู่งสุ่ดด้�นบัญช่ั่และกั�ริเงิน เนื�องจำ�กัคุณ์เนวิลล์ม่ปีริะส่บกั�ริณ์์
เป็ีนผู้บริิห�ริริะดับสู่งด้�นกั�ริลงทุี่นและด้�นบัญช่ั่และกั�ริเงิน 
ในบริิษััที่จำดที่ะเบ่ยนในต่ล�ดหลักัที่รัิพย์ซ้ึ่�งปีริะกัอบธุุริกิัจำ
โริงแริมและร้ิ�นอ�ห�ริคือบริิษััที่ ไมเนอร์ิ อินเต่อร์ิเนชัั่�นแนล 
จำำ�กััด (มห�ชั่น) โดย RN จำะได้รัิบค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั� 75,000 บ�ที่
ต่่อเดือน ม่ผลตั่�งแต่่ 1 พ.ค. 2561 เป็ีนต้่นไปี
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RN ดำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็ีนกัริริมกั�ริท่ี่�ไม่ได้เป็ีนผู้บริิห�ริและท่ี่�
ปีร้ิกัษั� โดยจำะได้รัิบเพ่ยงค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�เดือนละ 75,000 บ�ที่ 
และไม่ได้รัิบผลต่อบแที่นในรูิปีแบบอื�นใดอ่กั (ริวมถ้ีงกั�ริ 
ไม่รัิบค่�ต่อบแที่นในฐ�นะกัริริมกั�ริ)
ห�กัพิจำ�ริณ์�หน้�ท่ี่�คว�มรัิบผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้อง RN 
กัับหน้�ท่ี่�และคว�มรัิบผิดชั่อบขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ต่�ม
กัฎบัต่ริคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ จำะเห็นได้ว่� RN ม่ภั�ริะหน้�ท่ี่�
คว�มริับผิดชั่อบในฐ�นะท่ี่�ปีร้ิกัษั�ม�กักัว่�กั�ริเปี็นกัริริมกั�ริ 
ริวมถ้ีงกั�ริเข้ึ้�ม�ให้คำ�ปีร้ิกัษั�อย่�งส่มำ��เส่มอทุี่กัสั่ปีด�ห์
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ท่ี่�ปีริะชุั่มคณ์ะกัริริมกั�ริส่ริริห�และกัำ�หนดค่�ต่อบแที่นครัิ�งท่ี่� 1 
เมื�อ 28 ม่.ค. 2561 ได้ให้คว�มเห็นแก่ัคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััที่ 
ว่�ควริม่มติ่อนุมัติ่ขึ้อบเขึ้ต่หน้�ท่ี่�และอัต่ริ�ค่�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ขึ้อง RN 
ดังกัล่�ว
ริ�ยกั�ริดังกัล่�วม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และเป็ีนปีริะโยชั่น์
กัับบริิษััที่ฯ กั�ริกัำ�หนดอัต่ริ�ท่ี่�ปีร้ิกัษั�ม่กั�ริคิดโดยพิจำ�ริณ์�จำ�กั
คุณ์ส่มบัติ่และปีริะส่บกั�ริณ์์ขึ้อง RN ริวมถ้ีงชัั่�วโมงกั�ริที่ำ�ง�น
ให้บริิษััที่ฯ ซ้ึ่�งเป็ีนกั�ริกัำ�หนดอัต่ริ�ท่ี่�ไม่ต่่�งจำ�กักั�ริว่�จ้ำ�งบุคคล
ภั�ยนอกัท่ี่�ม่คุณ์ส่มบัติ่และปีริะส่บกั�ริณ์์และชัั่�วโมงกั�ริที่ำ�ง�น
ใกัล้เค่ยงกัับ RN จ้ำงเห็นว่�ค่�ต่อบแที่นดังกัล่�วส่มเหตุ่ส่มผล

5. Mr. Mohit Maheshwari
   (“MM”)

5.1 เงินรัิบ  
ค่�ธุริริมเน่ยม
ดำ�เนินกั�ริ
(Origination Fee)

ริ�ยได้ค่�ธุริริมเน่ยม
ดำ�เนินกั�ริ
(Origination Fee)

ริ�ยได้รัิบล่วงหน้�-
ยอดคงค้�ง

-

4,295,794

-

-

-

-

MM ม่คว�มส่นใจำในกั�ริลงทุี่นในโคริงกั�ริกัมล� ต่�มคำ�ชัั่กัชั่วน
ขึ้อง MT จ้ำงได้ลงน�มในข้ึ้อต่กัลงริะหว่�งผู้ถืีอหุ้น (Shareholders’ 
Agreement หรืิอ SHA) ลงวันท่ี่� 28 กัันย�ยน 2561 และข้ึ้อ
ต่กัลงเร่ิยกัเก็ับเงินค่�ธุริริมเน่ยมดำ�เนินกั�ริ (Origination 
Service Agreement หรืิอ OSA) ลงวันท่ี่� 21 กัันย�ยน 2561 
และสั่ญญ�ท่ี่�เก่ั�ยวข้ึ้องเพื�อร่ิวมลงทุี่นในโคริงกั�ริกัมล� โดยจำะ
เข้ึ้�ม�ถืีอหุ้นใน Boutique Kamala Holding Ltd. (“BKMHL”)  
ร้ิอยละ 6% โดย BKMLH เป็ีนบริิษััที่โฮิลดิ�งขึ้องกัลุ่มบริิษััที่ท่ี่�
ดำ�เนินโคริงกั�ริกัมล�
OSA กัำ�หนดเร่ิยกัเก็ับ Origination Fee จำ�กั MM จำำ�นวน 
5,154,953 บ�ที่ (ไม่ริวมภั�ษ่ัมูลค่�เพิ�ม)
ต่่อม� MM ไดล้งน�มในส่ญัญ�โอนส่ทิี่ธ์ิุในกั�ริลงที่นุต่�มสั่ญญ� 
SHA, OSA และส่ัญญ�ท่ี่�เกั่�ยวข้ึ้อง (ลงวันท่ี่� 2 พ.ย. 2561)  
ให้แก่ันักัลงทุี่น 2 ริ�ยท่ี่�ไม่ม่คว�มเก่ั�ยวข้ึ้องกัันกัับบริิษััที่ฯ ริ�ยละ
ร้ิอยละ 0.5 ที่ำ�ให้ MM คงเหลือสั่ดส่่วนกั�ริลงทุี่นในโคริงกั�ริ
กัมล�น่�ร้ิอยละ 5 และ Origination Fee ท่ี่� MM ต้่องจ่ำ�ยก็ัลดลง
ต่�มสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้นท่ี่�จำะลดลง คิดเป็ีน Origination Fee 
4,295,794 บ�ที่ MM ได้ชั่ำ�ริะเงินเข้ึ้�ม�ให้แก่ับริิษััที่ฯ แล้วใน
วันท่ี่� 7 ธุ.ค. 2018 ทัี่�งน่� ริ�ยกั�ริดังกัล่�ว บันท้ี่กัเป็ีนเจ้ำ�หน่�อื�น
ในงบแส่ดงฐ�นะที่�งกั�ริเงิน ณ์ 31 ธุ.ค. 2561 และ 30 กั.ย. 
2562 ต่�มลำ�ดับ เนื�องจำ�กัยังไม่ได้ม่กั�ริโอนหุ้นใน BKMLH 
ให้ MM แต่่ในวนัท่ี่� 13 ธัุนว�คม 2562 ไดม่้กั�ริโอนหุ้นเร่ิยบร้ิอย
แล้ว
Origination Fee ท่ี่� MM จ่ำ�ยเข้ึ้�ม�คิดเป็ีนร้ิอยละ 5.6 ขึ้อง
ต้่นทุี่นริวมโคริงกั�ริ
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ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ท่ี่�ปีริะชุั่มคว�มเหน็ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล 
ครัิ�งท่ี่� 1 เมื�อวันท่ี่� 25 กั.พ. 2562 ได้ให้คว�มเห็นว่�ริ�ยกั�ริ 
ดังกัล่�วม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และเป็ีนปีริะโยชั่น์กัับ 
บริิษััที่ฯ เป็ีนริ�ยกั�ริปีกัติ่ท่ี่�ม่อัต่ริ�ค่�ธุริริมเน่ยมริะดับเด่ยวกัับ
ท่ี่�คิดกัับผู้ร่ิวมลงทุี่นทัี่�วไปีท่ี่�คิดไม่ต่ำ��กัว่�ร้ิอยละ 3 ขึ้องต้่นทุี่น 
ริวมโคริงกั�ริ

5.2 เงินกู้ัยืมจำ�กั 
ผู้ร่ิวมลงทุี่น

ยอดยกัม�
กู้ัเพิ�มริะหว่�งปีี/งวด
ลดลงริะหว่�งปีี/งวด
ยอด ณ์ สิ่�นปีี/งวด

ดอกัเบ่�ยจ่ำ�ย
ดอกัเบ่�ยค้�งจ่ำ�ย

-
2,276,350
(2,276,350)

-

65,811
-

-

-
-

-
-

MM ในฐ�นะผู้ร่ิวมลงที่นุซ้ึ่�งเดิมม่แผนจำะเข้ึ้�ม�ถืีอหุ้นร้ิอยละ 6 ใน
โคริงกั�ริกัมล� ดังท่ี่�ได้อธิุบ�ยในหัวข้ึ้อ 5.1 แต่่ได้ม่กั�ริลงน�มใน
สั่ญญ�โอนสิ่ที่ธิุในกั�ริลงทุี่นลงวันท่ี่� 2 พ.ย. 2561 ให้แก่ันักัลงทุี่น 
2 ริ�ยท่ี่�ไม่ม่คว�มเก่ั�ยวข้ึ้องกัันกัับบริิษััที่ฯ ริ�ยละ ร้ิอยละ 0.5  
ริวมเป็ีนร้ิอยละ 1 ที่ำ�ให้ MM จำะถืีอหุ้นในโคริงกั�ริกัมล�ร้ิอยละ 5
ทัี่�งน่� MM ได้ลงน�มในสั่ญญ�เงินกู้ัยมืริะหว่�ง BKMLH (ผู้กู้ั) กัับ 
MM (ผู้ให้กู้ั) ลงวนัท่ี่� 28 กัันย�ยน 2561 ส่ำ�หรัิบวงเงนิกู้ัยมื 
18,000,000 บ�ที่ แต่่จำ�กักั�ริโอนส่ทิี่ธ์ิุในกั�ริลงที่นุออกัไปีร้ิอยละ 1  
ดังกัล่�วที่ำ�ให้ MM คงเหลือสั่ดส่่วนกั�ริลงทุี่นในโคริงกั�ริกัมล�น่� 
ร้ิอยละ 5 และจำะต้่องให้เงินกู้ัยมืแก่ั BKLMH ลดลงเหลอื 15,000,000 
บ�ที่ ซ้ึ่�งเป็ีนไปีต่�มสั่ดส่่วนกั�ริถืีอหุ้นโดยม่อัต่ริ�ดอกัเบ่�ยเงินกู้ัยมื
เท่ี่�กัับ MLR-1% โดยใช้ั่ MLR ขึ้องธุน�ค�ริไที่ยพ�ณิ์ชั่ย์ ซ้ึ่�งเป็ีน
อัต่ริ�เด่ยวกัับท่ี่�ริะบุในสั่ญญ�เงินกู้ัยมืกัับผู้ร่ิวมลงทุี่นริ�ยอื�นๆ
เมื�อวันท่ี่� 17 พฤษัภั�คม 2562 MM ได้โอนเงินกู้ัยมืดังกัล่�วม�ยัง
บัญช่ั่ขึ้อง BKMLH
เมื�อวันท่ี่� 13 ธัุนว�คม 2562 BKMLH ได้โอนเงินกู้ัพร้ิอมดอกัเบ่�ย
ทัี่�งหมดคืน MM เป็ีนท่ี่�เร่ิยบร้ิอยแล้ว
ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล
ท่ี่�ปีริะชุั่มคว�มเหน็ขึ้องคณ์ะกัริริมกั�ริต่ริวจำส่อบและบริริษััที่ภิับ�ล 
ครัิ�งท่ี่�3 เมื�อวันท่ี่� 8 ส่.ค. 2562 ได้ให้คว�มเห็นว่�ริ�ยกั�ริดังกัล่�ว
ม่คว�มจำำ�เป็ีนและส่มเหตุ่ส่มผล และเป็ีนปีริะโยชั่น์กัับบริิษััที่ฯ เป็ีน
ริ�ยกั�ริปีกัติ่ท่ี่�ผู้ร่ิวมลงทุี่นจำะต้่องให้กั�ริส่นับส่นุนด้�นกั�ริเงินต่�ม
สั่ดส่่วนขึ้องกั�ริถืีอหุ้น ต่�มท่ี่�ต่กัลงกัันในข้ึ้อต่กัลงริะหว่�งผู้ถืีอหุ้น 
(Shareholders’ Agreement หริอื SHA) และส่ญัญ�กู้ัยมืเงิน
โดยคิดดอกัเบ่�ยเหมือนกัับผู้ร่ิวมลงทุี่นริ�ยอื�นๆ ทัี่�วไปี

6. บริิษััที่ บ่ แอส่เซ็ึ่ที่แมเนจำ 

    เม้นท์ี่ จำำ�กััด

    (“BAM”)

9.1 ค่�ท่ี่�พักั

ยอดคงค้�ง 

ณ์ สิ่�นงวด

9.2 ค่�ท่ี่�พักั

ยอดคงค้�ง 

ณ์ สิ่�นงวด

23,458

25,100

4,860

5,200

-

-

-

-

เป็ีนค่�ท่ี่�พักัส่ำ�หริับแขึ้กัขึ้อง BMA ท่ี่�ได้เข้ึ้�พักัท่ี่�โริงแริม  

Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ในกัลุ่มโริงแริมขึ้อง 

บริิษััที่ฯ ภั�ยใต้่บริิษััที่ Boutique Mid Tier 2 Ltd. ค่�ห้อง

พักัเป็ีนค่�ท่ี่�โริงแริม คิดกัับบุคคลทัี่�วไปี

ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตั้รวจสิอบและบรรษัทภิบาล

ริ�ยกั�ริดังกัล่�วเป็ีนปีริะโยชั่น์กัับ BMT2 และเป็ีนริ�ยกั�ริปีกัติ่

ท่ี่�ม่อัต่ริ�ค่�ธุริริมเน่ยมริะดับเด่ยวกัับท่ี่�คิดกัับบุคคลทัี่�วไปี
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