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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1.1.1. วิสัยทัศน์ 

เพื่อจะเป็นผู้น ำในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  
1.1.2. พันธกิจ 

เพื่อจะเป็นบริษัทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์และผู้จดักำรสินทรัพย์ในระดบัแนวหน้ำ ซึง่เน้นรูปแบบกำรด ำเนินธุรกจิใน
รูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย  
1.1.3. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

(1) เพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบใหม่ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) (“BC”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) จะเร่ิมด ำเนินกำรตัง้แต่กำรออกแบบ พัฒนำ 
บริหำรและขำยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้ในรูปแบบของโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรค้ำ ศนูย์กำรค้ำ หรืออำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ที่มีศกัยภำพให้แก่ผู้ ร่วมลงทนุท่ีเป็นกลุ่มสถำบนั นกัลงทนุรำย
ใหญ่ กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องกำรร่วมลงทุน ภำยใต้เงื่อนไขทำงกำรค้ำ กำรเจรจำ กำร
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำรปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อมที่ดีที่สุด กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์ตัง้แต่เร่ิมพฒันำ และ/หรือโครงกำรท่ีมีอยู่เดิม และพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ขัน้ตอนสดุท้ำยเมือ่
โครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ พร้อมให้บริกำรและมีกระแสเงินสดอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) BC มุ่งเน้นกำรสร้ำงทำงเลือกลงทนุในประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สงูสดุในที่ดินนัน้ๆ เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนสงูสดุและสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดต่อเนื่อง เมื่อพฒันำโครงกำรเสร็จแล้ว BC จะจ ำหน่ำย
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ออกไปแก่ผู้ซือ้โครงกำรท่ีต้องกำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์แต่ไม่มีศกัยภำพในกำร
พฒันำโครงกำรด้วยตนเอง และ/หรือไม่ต้องกำรรับควำมเส่ียงในกำรพฒันำโครงกำร 

(3) BC จะน ำเงินก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรที่ได้รับมำต่อยอด โดยลงทุนพัฒนำโครงกำรใหม่อย่ ำงต่อเนื่อง เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดบัท่ีไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ และจ่ำยเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ BC 

1.1.4. กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
(1) กลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ดี BC จะเลือกพฒันำโครงกำรในท ำเลที่เป็นจดุยทุธศำสตร์ส ำคญั ซึ่งมีแนวโน้ม

กำรเติบโตของตลำดกำรท่องเที่ยว และ/หรือท ำเลที่มีแนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำที่ดินและมูลค่ำของ
สินทรัพย์ที่สร้ำงขึน้ในอนำคต เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เกำะสมยุ ภูเก็ต กระบี่ และเมืองในพืน้ที่บริเวณชำยฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก รวมถึงพทัยำ เป็นต้น 

(2) กลยุทธ์ในการร่วมลงทุน BC เปิดโอกำสให้ผู้ ร่วมลงทุนหนึ่งรำยหรือหลำยรำยสำมำรถเข้ำมำร่วมลงทุน
ได้มำกถึง 74% โดย BC จะน ำเสนอทำงเลือกในกำรร่วมลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แก่ผู้ ร่วมลงทุน ซึ่ง
ทำงเลือกดงักล่ำว BC เป็นผู้ศึกษำโครงกำร จดัหำที่ดิน ตรวจสอบข้อมลูทำงกฎหมำยที่เก่ียวกบัที่ดิน ประเมิน
ควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร โดยกำรริเร่ิมดงักล่ำว BC สำมำรถเก็บค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร
จำกผู้ ร่วมลงทุน และเป็นอีกหนึ่งประเภทรำยได้ให้แก่ BC ทัง้นี ้BC หรือผู้ ร่วมลงทุนจะเป็นผู้มีอ ำนำจกำร
ควบคุม หรือทัง้ 2 ฝ่ำยมีอ ำนำจควบคุมร่วม ขึน้อยู่กับควำมต้องกำรของผู้ ร่วมลงทุนในแต่ละโครงกำร ทัง้นี ้
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บริษัทจะรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำรในงบกำรเงินรวมได้เฉพำะโครงกำรที่ BC ไม่มีอ ำนำจควบคมุหรือ
มีอ ำนำจควบคุมร่วมเท่ำนัน้ กำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุมจะพิจำรณำจำกหลำยปัจจยัประกอบกัน ได้แก่ 
สิทธิในกำรออกเสียง อ ำนำจในกำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร อ ำนำจในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญัของธุรกิจ 
ซึง่จะพิจำรณำ ณ ขณะที่ผู้ ร่วมลงทนุเข้ำมำร่วมลงทนุครบแล้ว 

(3) กลยุทธ์ในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม BC จะท ำกำรคดัเลือกพนัธมิตรทำงธุรกิจที่แข็งแกร่ง
อย่ำงเป็นระบบ ตลอดกระบวนกำรทำงธุรกิจโดยวิธีกำรวิเครำะห์ภำยในของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรพิสูจน์แล้ว 
รวมถึงควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจดักำร กำรเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเภทอสงัหำริมทรัพย์นัน้ๆ เข้ำ
มำบริหำรถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจำรณำจำกผลงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ
เป็นส ำคญั 

(4) กลยุทธ์ในการท าให้สินทรัพย์เป็นที่ต้องการของผู้ซือ้โครงการ กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
รูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย ส่งผลให้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ต้องกำรของผู้ ซือ้
โครงกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เนื่องจำกผู้ซือ้โครงกำรสำมำรถเข้ำด ำเนินงำนได้เลยโดยไม่ต้ องรับ
ควำมเส่ียงในกำรขอใบอนุญำตและควำมเส่ียงในกำรก่อสร้ำง ซึ่งต้องใช้ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
ควบคุมดแูลให้ต้นทนุและระยะเวลำกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมก ำหนดที่วำงไว้ ส่งผลให้โครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นท่ีต้องกำรในตลำด 

(5) กลยุทธ์การเพิ่มอัตราผลตอบแทน กำรด ำเนินธุรกิจในรูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำยท ำให้กลุ่ม BC สำมำรถ
น ำเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรไปพัฒนำโครงกำรใหม่ได้ในระยะเวลำอันสัน้เมื่อเทียบกับกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโดยทัว่ๆ ไปซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรสะสมกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ใหม่ๆ ส่งผลให้อตัรำผลตอบแทนที่ได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย
นัน้อยู่ในระดบัท่ีสงูกว่ำอตัรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยทัว่ๆ ไป 

(6) กลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ของ BC เอง: นอกจำก BC จะใช้แบรนด์ที่เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสำกลแล้ว BC ได้
พฒันำแบรนด์ของตนเอง ซึ่งได้แก่ แบรนด์ เจอร์นี่ย์ฮบั ส ำหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์ ที่มีกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย
เป็นนกัเดินทำงที่เป็นนกัท่องเที่ยวอิสระที่ชื่นชอบกำรเดินทำงแบบประหยดัแต่คุ้มค่ำ โดย BC จะบริหำรจดักำร
โครงกำรท่ีใช้แบรนด์ดงักล่ำวด้วยทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ของ BC เอง 

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
คุณปรับชะรันซิงห์มีควำมสนใจในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และเร่ิมธุรกิจในปี 2547 และได้ซือ้ที่ดินในซอยสขุมุวิท 16 ซึ่งได้

พัฒนำเป็นโครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ซิทำดีนส์ 16 และในเวลำต่อมำช่วงปี 2547-2549 ได้พัฒนำโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด      
เรสซิเดนส์ สขุมุวิท 24 และโครงกำรซิทำดีนส์อีก 3 โครงกำร  

BC ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 13 กุมภำพันธ์ 2550 โดยคุณปรับชะรันซิงห์ ทักรำล เพื่อประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ในรูปแบบ
สร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sale หรือ BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส ำนกังำน
ให้เช่ำ เมื่อกลุ่มครอบครัวตดัสินใจที่จะน ำ BC เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดย
น ำกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ประเภท BOS รวมถึงกำรให้บริกำรเก่ียวเนื่องมำอยู่ภำยใต้ BC ในปี 2558 
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ตำรำงแสดงล ำดบัเหตกุำรณ์ส ำคญัของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่ำนมำ 

ปี เหตกุารณ์ส าคัญ 
2558 ▪ BC ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยกำรเข้ำซือ้เงินลงทนุในบริษัท

ย่อยและกิจกำรกำรร่วมค้ำภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันของกลุ่มผู้ ถือหุ้ น โดยกำรปรับ
โครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ แล้วเสร็จเมื่อ 16 กนัยำยน 2558  

▪ ในเดือนสิงหำคม 2558 BC ได้ท ำสญัญำกบับริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (เดิมชื่อ
บริษัท บูทิค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด) หรือ (“BAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหำรจดักำร
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์และเป็นกิจกำรที่เ ก่ียวข้องกันที่มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกัน คือ
ครอบครัวทักรำล เพื่อรับโอนพนักงำนและรับโอนสัญญำบริหำรจัดกำรโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ที่ด ำเนินกำรโดย BAM รวมถึงสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย BC 
เข้ำด ำเนินกำรตำมสัญญำบริหำรโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แทน BAM ตัง้แต่ กันยำยน 
2558 

▪ ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ BC ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 9 กนัยำยน 2558 มีมติอนมุตัิกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 38,249,500 บำท เป็น 340,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั 
3,400,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

▪ เมื่อวนัท่ี 16 ธันวำคม 2558 BC จ ำหน่ำยโครงกำรโรงแรมโอโซ พทัยำ โดยเป็นกำรจ ำหน่ำย
หุ้นให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซึง่เป็นบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องกนั  

2559 ▪ กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริกำรโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูก็ต ป่ำตอง 
▪ ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ BC ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2559 มีมติอนมุตัิ

กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 100 บำท เป็น 1 บำท โดยมีผลให้จ ำนวนหุ้น
ที่จดทะเบียนและช ำระแล้วเพิ่มจำก 3,400,000 หุ้น เป็น 340,000,000 หุ้น  

▪ วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 BC ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท 
บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

▪ กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรมิกซ์ยูส ศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และอำคำร
ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 

2560 ▪ กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรโรงแรมนิมมำน 1 ถนนห้วยแก้ว จ. เชียงใหม่  
▪ ในเดือนกุมภำพันธ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโครงกำรศูนย์กำรค้ำ เรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 

ให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก  
▪ ในเดือนพฤศจิกำยน กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริกำรโรงแรมเจอร์นี่ย์ ฮบั ภเูก็ต  
▪ ในช่วงไตรมำส 4 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริกำรโครงกำรศนูย์กำรค้ำ ซมัเมอร์ฮิลล์ 
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ปี เหตกุารณ์ส าคัญ 
2561 ▪ ในเดือนกมุภำพนัธ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่ำตอง ให้แก่ผู้ซือ้

โครงกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก  
▪ ในเดือนกุมภำพันธ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำจะซือ้จะขำยและช ำระเงินมดัจ ำค่ำ

ที่ดิน ถ.สุขุมวิท 36 เพ่ือพัฒนำเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ โดยรับโอนกรรมสิทธ์ิในวันท่ี 31 
ตลุำคม 2561  

▪ ในเดือนเมษำยน กลุ่มบริษัทฯ ได้ซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ถ.สุขุมวิท 16 เพื่อพัฒนำ
โรงแรม  

▪ ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ BC ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 8 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมตัิกำรเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจำก 340,000,000 บำท เป็น 507,000,000 บำท โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเสนอ
ขำยแก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) จ ำนวน 167,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

▪ ในเดือนสิงหำคม กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื อ้ขำยที่ดิน ( Land Sale and 
Purchase Agreement หรือ SPA)  และช ำระเงินมัดจ ำค่ำที่ดินบริเวณ ถ.กมลำ-ป่ำตอง 
แขวงกมลำ เขตกระทู้  จ.ภูเก็ต จ ำนวน 28,400,000 บำทในเดือนกรกฎำคมและสิงหำคม 
โดยช ำระเงินส่วนที่เหลือจ ำนวน 113,600,000 บำท และรับโอนกรรมสิทธ์ิในวันท่ี 22 
พฤศจิกำยน 2561 

▪ ในเดือนตลุำคม กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมส่งมอบพืน้ท่ีเช่ำส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัให้แก่ผู้ เช่ำ 
2562 ▪ ในเดือนมกรำคม กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้ผู้ เช่ำเข้ำมำใช้พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัอย่ำง

เป็นทำงกำร  
▪ ในเดือนมีนำคม กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริกำรวิลล่ำ 1 
▪ ในเดือนเมษำยน กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริกำรโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ 

พทัยำ จ. ชลบรีุ  
▪ ในเดือนมิถุนำยน กลุ่มบริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโครงกำรศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และโครงกำร

ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก 
▪ ในเดือนมิถุนำยน กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำกำรเปิดตัวโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน       

เจอร์นีย์้ฮบั จ ำนวน 202 ห้อง 
▪ ในเดือนพฤศจิกำยน กลุ่มบริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  
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หมายเหตุ  
1) ตวัเลขที่แสดงใต้กล่องคือจ ำนวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 
2) BC จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำรของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรที่ขำยแล้วภำยในกรอบเวลำดงันี ้

▪ ภำยในปี 2564 ส ำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรโรงแรม โอโซ่ พทัยำ รีสอร์ท ซึง่ได้แก่ MTHM 
▪ ภำยในปี 2566 ส ำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศูนย์กำรค้ำ เรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 ซึ่งได้แก่ KR, CP, BRH, BRPKNH และ 

BMTH 
▪ ภำยในปี 2568 ส ำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และโครงกำรส ำนักงำนให้เช่ำซัมเมอร์ฮับ  ซึ่งได้แก่ 

BTPKNH, BTPKNH1, BTPKNH2, BTPKNH3, BTPKN, BTPKN1, BTPKN2, BTPKN3 
3) CMHM2 จดัตัง้ขึน้เพ่ือรองรับกำรเข้ำลงทนุของนกัลงทนุโครงกำรโรงแรมเชียงใหม่ นิมมำน ทรี 
4) BTPKNSH, BTPKNS1H และ BTPKNS2H จดัตัง้ขึน้เพ่ือรองรับกำรเข้ำลงทนุของนกัลงทนุโครงกำรครงกำรศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้

เช่ำซมัเมอร์พอยท์ 
5) ส ำหรับโครงกำรโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 36 อยู่ในระหว่ำงกำรโอนหุ้น 27% ใน BOH6 ที่ถือโดย BBS36H ให้ TOLARAM 
6) ส ำหรับโครงกำรโรงแรมกมลำ อยู่ระหว่ำงกำรออกหุ้นใน BOH2 และ BOH4 ให้ ALOFI ตำมสญัญำร่วมทนุ 

BC มีนโยบำยในกำรพฒันำโครงกำรภำยใต้บริษทัย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อประสิทธิภำพในกำรจดัหำ ผู้ ร่วมลงทนุ
ส ำหรับกำรสนับสนุนแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร และเพื่อประสิทธิภำพในกำรจ ำหน่ำยโครงกำรให้แก่ผู้ซือ้โครงกำร
ภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ โดยบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ 
ขณะที่ BC จะด ำเนินกำรศึกษำท ำเลที่มีศักยภำพ พัฒนำแนวคิดและรูปแบบโครงกำรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับท ำเลนัน้ๆ 
(Highest and Best Use of Land) จดัท ำผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Financial Feasibility Study) จดัหำผู้ ร่วม
ทนุเพื่อให้กำรสนบัสนนุแหล่งเงินทนุส ำหรับพฒันำโครงกำร ควบคมุดแูลต้นทนุและระยะเวลำกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่
วำงไว้ บริหำรจดักำรโครงกำรภำยหลงักำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และจดัหำผู้ซือ้โครงกำรที่จะเข้ำซือ้โครงกำรจำกกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้
BC ได้มีกำรเรียกเก็บค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกผู้ ร่วมลงทุนและบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ด ำเนินโครงกำร ในอัตรำที่
ก ำหนดไว้ ดงัที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

ในอดีตที่ผ่ำนมำ BC ด ำเนินกำรจดัตัง้กลุ่มบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเพื่อร่วมลงทุนกบัผู้ ร่วมลงทุนที่สนใจในโครงกำรแต่
ละโครงกำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้นหลำยระดบัจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจดัหำผู้ ร่วมลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
เข้ำมำร่วมลงทนุได้ รวมถึงท ำให้ BC มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรบริหำรและจดักำรทรัพย์สินตลอดสำยกำรลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ตดัสินใจขำยโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย  

นอกจำกนี ้เนื่องจำกผู้ ร่วมลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่สนใจลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร ดงันัน้ กำรจดัโครงสร้ำงแบบกำรถือหุ้นในหลำยระดบัที่ก ำหนดให้
กลุ่มบริษัทฯ เข้ำถือหุ้นในแต่ละระดบัอย่ำงน้อย 51% จึงเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรส่วนนีข้องผู้ ร่วมลงทุน ซึ่งโครงสร้ำง
กำรถือหุ้นดงักล่ำวได้มีกำรท ำสญัญำตกลงระหว่ำงผู้ ถือหุ้นอย่ำงชดัเจน กำรจดัโครงสร้ำงแบบกำรถือหุ้นในหลำยระดบัช่วยให้  
BC มีอ ำนำจควบคมุและบริหำรจดักำรโครงกำรนัน้อย่ำงเต็มที่ แม้ว่ำ BC จะถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในโครงกำรนัน้ๆ ต ่ำ
กว่ำ 51% นอกจำกนี ้โครงสร้ำงดงักล่ำวยงัช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บริหำรกำรขำยโครงกำรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ เนื่องจำกกรณีที่
มีผู้ ร่วมลงทุนหลำยรำยลงทุนในโครงกำรเดียวกนั หำกผู้ ร่วมลงทุนรำยหนึ่งตดัสินใจไม่ขำยทรัพย์สิน อำจเพิ่มควำมยุ่งยำกใน
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กระบวนกำรขำยหรืออำจท ำให้ไม่สำมำรถขำยโครงกำรได้ ในอดีตที่ผ่ำนมำ  BC จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจดัตัง้บริษัทย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมจ ำนวนมำก  

ก) เพื่อประสิทธิภำพในกำรจดัหำผู้ ร่วมทุนส ำหรับกำรจดัหำเงินทุนเพื่อพฒันำโครงกำร โดยผู้ ร่วมทุนแต่ละกลุ่มมีควำม
ประสงค์จะเข้ำลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ได้จดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อลดภำระในกำรตรวจสอบข้อมลู 
(Due Diligence) และ/หรือลดควำมเส่ียงจำกภำระผกูพนัต่ำงๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดงักล่ำว และ 

ข) เพื่อประสิทธิภำพในกำรจ ำหน่ำยโครงกำรให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ โดยผู้ซือ้โครงกำร
สำมำรถเข้ำซือ้หุ้นหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์
ได้โดยตรง 
แผนภาพแสดงโครงการภายใต้การด าเนินงานของบริษัททัง้หมดจ าแนกตามประเภทลักษณะสินค้าและ

บริการ ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
หมายเหตุ  

▪ โครงกำรโรงแรมซิทำดีนส์ทัง้ 4 โครงกำรเป็นกำรร่วมทนุ 
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ตัวย่อโครงสร้างบริษัท 
ตัวย่อ ชื่อบริษัท / กิจการร่วมค้า ตัวย่อ ชื่อบริษัท / กิจการร่วมค้า ตัวย่อ ชื่อบริษัท / กิจการร่วมค้า 
ALOFI ALOFI DEVELOPMENT LIMITED BOUTIQUE BOUTIQUE CORPORATION PLC. BTPKNS1 BOUTIQUE PKNS 1 LTD. 

ANAHOLA ANAHOLA LTD.  BPK BOUTIQUE PHUKET LTD. BTPKNS1H BT PKNS1 HOLDINGS LIMITED 

ARDAS ARDAS CAPITAL LTD.  BPK2 BOUTIQUE PHUKET 2 LTD. BTPKNS2 BOUTIQUE PKNS 2 LTD. 

BA BOUTIQUE ASSETS LTD. BPK3 BOUTIQUE PHUKET 3 LTD. BTPKNS2H BT PKNS2 HOLDINGS LIMITED 

BB BOUTIQUE BOULEVARD LTD. BPKH BOUTIQUE PHUKET HOLDINGS LTD. BTPKNSH BT PKNS HOLDINGS LIMITED 

BBS16-2 BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 16 – 2 LTD. BPKH1 BOUTIQUE PHUKET HOLDINGS 1 LTD. CITADINES CITADINES BANGKOK (S) PTE. LTD.  

BBS16-2H BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 16-2 HOLDINGS LTD. BPKH2 BOUTIQUE PHUKET HOLDINGS 2 LTD. CMHM CHIANG MAI HOLDINGS MAURITIUS LIMITED  

BBS16-2H1 BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 16-2 HOLDINGS 1 LTD. BPKH3 BOUTIQUE PHUKET HOLDINGS 3 LTD. CMHM1 CHIANG MAI HOLDINGS MAURITIUS 1 LIMITED.  

BBS36 BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 36 LTD. BPKL BOUTIQUE PHUKET LAND LTD. CMHM2 CHIANG MAI HOLDINGS MAURITIUS 2 LIMITED.  

BBS36H BOUTIQUE BANGKOK SUKHUMVIT 36 HOLDINGS LTD. BPKN3 BOUTIQUE PRAKHANONG 3 LTD. CNK CNK HOLDINGS LTD. 

BCMN1 BOUTIQUE CHIANG MAI NIMMAN 1 LTD. BPS3 BOUTIQUE PS3 LTD. CP CHINESE PANDA LTD. 

BCMN2 BOUTIQUE CHIANG MAI NIMMAN 2 LTD. BPS3H BOUTIQUE PS3 HOLDINGS LTD. CSPKSC CS PHUKET HOLDINGS LTD.  

BCMN3 BOUTIQUE CHIANG MAI NIMMAN 3 LTD. BPTS3 BOUTIQUE PATONG SAI3 LTD. CSPKTH CS PHUKET HOLDINGS (THAILAND) LTD. 

BEH BOUTIQUE ECO HOLDINGS LTD. BPTS3H BOUTIQUE PATONG SAI3 HOLDINGS LTD. JAIMAL MR. JAIMAL THAKRAL 

BEH2 BOUTIQUE ECO HOLDINGS 2 LTD. BR BOUTIQUE REALTY LTD. KALAPAKI KALAPAKI LTD. 

BG BOUTIQUE GROUP LTD. BRH BOUTIQUE RETAIL HOLDINGS LTD. KR KALARAIN LTD. 

BIH BOUTIQUE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  BRPKNH BOUTIQUE RETAIL PKN HOLDINGS LTD. LANNA LANNA INVESTMENTS LIMITED 

BKML1 BOUTIQUE KAMALA 1 LTD. BSA BOUTIQUE SERVICED APARTMENTS LTD. MTHM MID TIER HOLDING MAURITIUS LTD. 

BKML2 BOUTIQUE KAMALA 2 LTD. BTP BT PHUKET LTD.  N1TH NIMMAN 1 THAI LIMITED 

BKMLH BOUTIQUE KAMALA HOLDINGS LTD. BTPH BT PHUKET HOLDINGS LTD.  N2HM NIMMAN 2 HOLDINGS MAURITIUS LIMITED 

BL BOUTIQUE LAND LTD. BTPH1 BT PHUKET HOLDINGS 1 LTD.  NI-ONE NI-ONE & CO, LTD.  

BMT2 BOUTIQUE MID TIER 2 LTD. BTPH2 BT PHUKET HOLDINGS 2 LTD.  NOVA NOVA INVEST PTE LTD.  

BMTH BOUTIQUE MT HOLDINGS LTD. BTPH3 BT PHUKET HOLDINGS 3 LTD.  PS3HM PS3 HOLDINGS MAURITIUS LIMITED  

BNH BOUTIQUE NIMMAN HOLDINGS LTD. BTPKN BOUTIQUE PKN LTD. PTH PATONG HOTEL PTE. LTD. 

BNH1 BOUTIQUE NIMMAN HOLDINGS 1 LTD. BTPKN1 BOUTIQUE PKN 1 LTD. RVHL RETAIL VENTURES HOLDINGS LIMITED 

BOH BOUTIQUE OFFSHORE HOLDINGS LIMITED BTPKN2 BOUTIQUE PKN 2 LTD. SGFL STRATEGIC GLOBAL FUND LIMITED 

BOH1 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 1 LIMITED BTPKN3 BOUTIQUE PKN 3 LTD. SRPI SQUARE ROOT PHUKET INVESTMENT LTD. 

BOH2 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 2 LIMITED BTPKNH BT PKN HOLDINGS LIMITED  TOLARAM TOLARAM INC. 

BOH3 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 3 LIMITED BTPKNH1 BT PKN HOLDINGS 1 LIMITED WP WINPEAK LIMITED 

BOH4 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 4 LIMITED BTPKNH2 BT PKN HOLDINGS 2 LIMITED ZILLION ZILLION INVESTMENT LTD. 

BOH5 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 5 LIMITED BTPKNH3 BT PKN HOLDINGS 3 LIMITED     

BOH6 BOUTIQUE OVERSEAS HOLDINGS 6 LIMITED BTPKNS BOUTIQUE PKNS LTD.     
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1. โครงสร้างรายได้  

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 – 2562 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ก ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุนหรือสินทรัพย์ (2) รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ (3) รำยได้จำก
กำรรับจ้ำงบริหำรโครงกำรที่ด ำเนินงำนโดยกลุ่มบริษัทฯ (4) รำยได้อื่น (5) ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมค้ำ 
รำยละเอียดดงันี ้

ประเภทรายได้ โครงการ 
% BC ถือหุ้น
(ทางตรง/อ้อม) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

1. ก ำไรจำกกำรขำย
โครงกำร 

 

ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ สขุมุวิท 47 63.7% 230.9 47.4% 2.5 4.5% - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูก็ต ป่ำตอง 20.4% - - 288.5 51.9% - - 
ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และ
ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 26.0% - - - - 522.9 65.8% 
รวมก าไรจากการขายโครงการ  230.9 47.4% 291.0 52.3% 522.9 65.8% 

2. รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
โรงแรมและ
อสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรค้ำ 

ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ สขุมุวิท 47 63.7% 10.9 2.1% - - - - 
โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูก็ต ป่ำตอง 26.4% 91.8 18.9% 28.4 5.1% - - 
โรงแรม โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สขุมุวิท 24 100.0% 86.5 17.8% 88.2 15.9% 84.4 10.6% 
โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั 
พทัยำ  49.8% - - - - 2.5 0.3% 
โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั 
ภเูก็ต   32.1% 3.6 0.7% 44.0 7.9% 48.9 6.1% 
วิลลำ่ 1 ป่ำตอง 20.4% - - 0.9 0.2% 1.8 0.2% 
วิลลำ่ 2 ป่ำตอง 20.4% - - - - 0.2 0.0% 
โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน 
เจอร์นี่ย์ฮบั 26.0% - - - - 42.6 5.4% 
ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์ 26.0% 12.2 2.7% 61.6 11.1% 35.5 4.5% 
ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 26.0% - - 2.8 0.5 20.3 2.6% 
ศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ
ซมัเมอร์พอยท์ 38.3% 2.0 0.5% 5.6 1.0% - - 
รวมรายได้จากการประกอบ
กิจการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า  207.0 42.5% 231.4 41.6% 236.2 29.7% 

3. รำยได้จำกกำร
บริหำร 

บมจ. บทูิค คอร์ปอเรชัน่ 
 42.5 8.7% 24.2 4.3% 30.1 3.8% 

4. รำยได้อ่ืนๆ 
บมจ. บทูิค คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท
ในเครือ 

  
6.2 

 
1.3% 

 
9.6 

 
1.7% 

 
5.7 

 
0.7% 

รวมรายได้          
1. – 4. 

   486.7 100.0 556.2 100.0 794.9 100.0 
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ประเภทรายได้ โครงการ 
% BC ถือหุ้น
(ทางตรง/อ้อม) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

5. ส่วนแบ่งก ำไร
(ขำดทนุ)จำก
บริษัทร่วมค้ำ 

โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 8 26.0% (2.6)  (2.3)  (5.6)  
โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 11 26.0% (6.9)  2.6  4.3  
โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 16 26.0% (1.4)  0.2  1.3  
โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 23 26.0% 0.4  4.3  6.5  
รวมส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จาก
การร่วมค้า 

 
 

(10.6) 
  

4.7 
  

6.5 
 

รวมรายได้จาก
ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ด าเนินการ 

  
 
 

476.1 

  
 

560.9 

  
 

801.4 

 

2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“BC”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัคือ

กำรสร้ำงโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ ร่วมลงทุน ได้แ ก่ กำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sell: BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ 
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ เช่น ศนูย์กำรค้ำ และอำคำรส ำนกังำนให้เชำ่ ในพืน้ท่ีที่มีศกัยภำพทัว่ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชัน้ใน 
ย่ำนสขุมุวิทตอนต้น และเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคญั เช่น พทัยำ ภเูก็ต และเชียงใหม่  

ผู้ ร่วมลงทุนกับ BC ได้แก่ กลุ่มสถำบนั ลงทุนรำยใหญ่ กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องกำรร่วมลงทนุ 
ภำยใต้เงื่อนไขทำงกำรค้ำ กำรเจรจำ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำรปฏิบตัิต่อส่ิงแวดล้อมที่ดีที่สดุ โดยร่วมลงทุนกบั BC 
ในอสงัหำริมทรัพย์ตัง้แต่เร่ิมพฒันำ และ/หรือในโครงกำรที่มีอยู่เดิม และพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ขัน้ตอนสดุท้ำยเมื่อโครงกำร
ก่อสร้ำงเสร็จ จนพร้อมให้บริกำรและมีกระแสเงินสดอย่ำงต่อเนื่อง  

BC มุ่งเน้นกำรสร้ำงทำงเลือกลงทุนในประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดและสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดต่อเนื่อง เมื่อพัฒนำโครงกำรเสร็จแล้ว BC จะจ ำหน่ำยโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ออกไปแก่ผู้ซือ้โครงกำรที่ต้องกำรด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์แต่ไม่มีศักยภำพในกำรพัฒนำโค รงกำรด้วย
ตนเอง และ/หรือไม่ต้องกำรรับควำมเส่ียงในกำรพฒันำโครงกำร 

BC จะน ำเงินก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรท่ีได้รับมำต่อยอด โดยลงทนุและพฒันำโครงกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดับที่ไม่ต ่ำกว่ำที่ตัง้ไว้ให้แก่ BC และจ่ำยเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ BC ทัง้นี ้BC จะเป็นผู้
ให้บริกำรเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนกำรริเร่ิมโครงกำร (Origination) กำรพฒันำโครงกำร (Development) กำรบริหำรจดักำรโครงกำร 
(Asset Management) ไปจนถึงกำรขำยโครงกำร (Exit) ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน BC จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ ให้บริกำรและ/หรือเป็น
ผู้บริหำร เพื่อให้โครงกำรเกิดมลูค่ำสงูสดุ และ BC จะได้รับรำยได้ค่ำบริกำรในแต่ละขัน้ตอนตำมที่ตกลงกันกบัผู้ ร่วมลงทุนจน
จบโครงกำร ขัน้ตอนของกำรสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย มีดงันี ้

การสร้าง กำรสร้ำงเร่ิมตัง้แต่กำรริเร่ิมโครงกำรไปจนถึงกำรก่อสร้ำงและพฒันำ โดย BC จะด ำเนินกำรวิเครำะห์และ
ศึกษำพืน้ที่ที่มีศกัยภำพที่สำมำรถพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ที่ รวมถึงพิจำรณำสภำพตลำดและกำร
แข่งขนัในพืน้ท่ี เพื่อพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุพฒันำโครงกำร หำกโครงกำรมีควำมเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทน
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คุ้มค่ำ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดซือ้ที่ดินและด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรตำมแผนที่วำงไว้ ระหว่ำงนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะชักชวนผู้ ร่วม
ลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้เข้ำร่วมลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกัน นอกเหนือจำกเงินร่วมทุน BC จะเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรแรกเข้ำ (Origination Fee) จำกผู้ ร่วมลงทนุ ซึง่เป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรตัง้แต่กำรจดัหำที่ดิน วิเครำะห์และศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร รวมถึงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำโครงกำร (Development Strategy) เช่น ส่วนผสมของโครงกำร 
(Development Mix) รูปแบบของโครงกำร ประมำณกำรต้นทนุและระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำร   

ส ำหรับขัน้ตอนถัดมำคือกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ BC จะเป็นผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรโดยท ำงำนร่วมกับที่ปรึกษำ
โครงกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น สถำปนิก วิศวกร ผู้ส ำรวจปริมำณ (Quantity Surveyor) ผู้บริหำรจดักำรกำรก่อสร้ำง ในกำรบริหำรกำร
ออกแบบ ขออนุญำตก่อสร้ำง คดัเลือกผู้ รับเหมำและควบคุมกำรพฒันำโครงกำรให้เป็นไปตำมแผน โดยในขัน้ตอนนี ้BC จะ
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมพัฒนำโครงกำร (Development Fee) จำกบริษัทที่ด ำเนินโครงกำร กำรสร้ำงสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 
ขัน้ตอน คือ 

(1) ขัน้ตอนก่อนการพัฒนาโครงการ ได้แก่ 
▪ การเลือกท าเลและจัดหาที่ดิน BC จะจดัซือ้ที่ดินตำมแผนงำนลงทุน โดย BC ไม่มีนโยบำยซือ้ที่ดินเก็บไว้ 

เน้นกำรซือ้ที่ดินที่มีกำรเติบโตสูงและมีควำมเส่ียงต ่ำ โดยพิจำรณำองค์ประกอบส ำคัญ ได้แก่ ท ำเลที่ตัง้ที่
เหมำะสมและมีศกัยภำพ, ลักษณะและรูปร่ำงที่ดิน, ผังเมืองที่ที่ดินแห่งนัน้ตัง้อยู่, ข้อจ ำกัดกำรใช้ที่ดินและ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นตัวก ำหนดรูปแบบของโครงกำร, รำคำของที่ดินเหมำะสมและมีควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ทัง้ในกรณีเป็นกรรมสิทธ์ิในกำรครอบครอง สิทธิกำรเช่ำ และสิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น หำกเป็นโครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์
หรือโรงแรม BC จะพิจำรณำจัดหำท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิในกำรครอบครอง และหำกเป็นศูนย์กำรค้ำหรือ
ส ำนักงำนให้เช่ำ BC จะพิจำรณำทัง้ประเภทมีกรรมสิทธ์ิในกำรครอบครอง และประเภทสิทธิกำรเช่ำ 
นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรำคำที่ดินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำใ ห้สำมำรถ
ประเมินและวำงแผนกำรกำรซือ้ที่ดินได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ  

▪ การศึกษาความเป็นได้ของโครงการ BC จะด ำเนินกำรจดัท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำน ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย และกำรใช้ประโยชน์สงูสดูของที่ดินนัน้ๆ ซึง่กำรศกึษำควำมเป็นไปได้
ของโครงกำรนัน้ ประกอบด้วย 

- กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ทำงกำยภำพของโครงกำร BC จะท ำกำรศกึษำและวิเครำะห์ข้อมลูที่ดิน ท ำเล 
ต ำแหน่งที่ตัง้ กำรคมนำคม สภำพแวดล้อม รวมถึงข้อจ ำกัดทำงด้ำนกฎหมำย เพื่อให้ได้รูปแบบทำง
กำยภำพที่เหมำะสมของโครงกำร เช่น พืน้ที่อำคำร พืน้ที่ใช้สอย จ ำนวนห้องพัก จ ำนวนชัน้ ลักษณะ
โครงสร้ำง เป็นต้น 

- กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกฎหมำย BC จะตรวจสอบสถำนะของโครงกำรเบือ้งต้น โดยจะ
พิจำรณำว่ำพืน้ที่หรือที่ดินหรืออำคำรดังกล่ำวมีควำมเส่ียงในกำรลงทุนและพัฒนำโครงกำรหรือไม่ 
หลงัจำกนัน้จะมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพื่อตรวจสอบสถำนะของโครงกำรอย่ำงละเอียด โดย
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ศึกษำข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับโครงกำร อำทิ กฎหมำยผงัเมือง ข้อบญัญัติท้องถิ่น กฎหมำยควบคุม
อำคำร ควำมถกูต้องและครบถ้วนของโฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด  BC จะศึกษำแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของตลำด (กำร
ท่องเที่ยว ศนูย์กำรค้ำ และอื่นๆ) สภำพแวดล้อมทำงกำรตลำด เช่น มลูค่ำตลำด คู่แข่ง พฤติกรรมตลำด 
ในแต่ละพืน้ท่ี เป็นต้น รวมถึงผลกำรศกึษำหรือวิเครำะห์ทำงกำรตลำด เพื่อช่วยประกอบกำรตดัสินใจใน
กำรเลือกกลยทุธ์ที่เหมำะสมและใช้ในกำรเลือกประเภทของอสงัหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะพฒันำ 

- กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน BC จะจดัท ำแบบจ ำลองทำงกำรเงิน (Financial Model) โดยจะ
พิจำรณำถึงต้นทุนของโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและอตัรำผลตอบแทนของโครงกำร หำก
โครงกำรใดที่กลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำว่ำพัฒนำแล้วจะได้อตัรำผลตอบแทนภำยในของผู้ ถือหุ้น (Equity 
Internal Rate of Return “IRR”) ในระดับไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงทุนพฒันำ
โครงกำรดงักล่ำวนัน้ ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมสภำวะตลำดและควำม
เป็นท่ีต้องกำรของโครงกำรในขณะนัน้ 

▪ การเจรจาต่อรองและการท าสัญญาซือ้ขายที่ดิน หลังจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรตรวจสอบ
สถำนะของโครงกำร BC จะเจรจำกับเจ้ำของที่ดิน เพื่อท ำกำรซือ้หรือเช่ำที่ดินที่จะน ำมำพัฒนำโครงกำร 
หลงัจำกที่ตกลงรำคำได้ กลุ่มบริษัทฯ จะท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินกบัผู้ขำยหรือท ำบนัทึกข้อตกลงเพื่อเช่ำ
ที่ดิน ทัง้นีต้ำมนโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำรโอนที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำที่ดินหลงัจำกวนัที่ลง
นำมในสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินหรือวนัท่ีลงนำมในบนัทึกข้อตกลงเพื่อเช่ำที่ดิน ซึ่งระยะเวลำจะขึน้อยู่กบักำร
เจรจำตกลงกับเจ้ำของที่ดินในแต่ละโครงกำร โดยที่จะมีกำรวำงเงินมดัจ ำในวนัที่ท่ีลงนำมในสญัญำจะซือ้จะ
ขำยที่ดินหรือวนัท่ีลงนำมในบนัทึกข้อตกลงเพื่อเช่ำที่ดิน 

▪ การจัดหาเงินลงทุนและผู้ร่วมทุน BC จะด ำเนินกำรจดัหำแหล่งเงินลงทุนเพื่อให้มัน่ใจว่ำโครงกำรที่ก ำลงั
จะพฒันำจะมีเงินลงทนุเพียงพอตำมแผนธุรกิจ โดยแหล่งเงินทนุในอดีตของ BC มำจำก 2 แหล่ง ได้แก่  

- เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ เป็นสดัส่วนประมำณ 60%-70% ของต้นทนุโครงกำร 
- เงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มบริษัทฯ และเงินทนุจำกผู้ ร่วมทนุ เป็นสดัส่วนประมำณ 30%-40% ของต้นทนุ

โครงกำร ทัง้ในรูปแบบเงินกู้ยืมและเงินทุน โดยอำจเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ  และผู้ ร่วมทุน
มำกกว่ำ 1 รำย โดยผู้ ร่วมทุนทัง้หมดไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวข้องกนัใน
ส่วนของเงินกู้ ยืม จะมีกำรคิดอัตรำดอกเบีย้ในอัตรำใกล้เคียงกับดอกเบีย้เงินกู้ยืมธนำคำรและไม่มี
เงื่อนไขกำรกู้ยืมที่ท ำให้ BC เสียประโยชน์ หลกัเกณฑ์กำรเลือกผู้ ร่วมลงทุน คือ เป็นผู้ ร่วมลงทุนที่ไม่มี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ทัง้นี ้ภำยหลังจำก BC เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบำยที่จะลงทนุในโครงกำรใหม่ด้วยเงินทนุท่ีระดมได้ตลำดทนุและกระแสเงินสดภำยใน BC  

(2)  ขัน้ตอนการพัฒนาโครงการ ได้แก่  
▪ การออกแบบและวางแผนก่อสร้าง BC จะด ำเนินกำรประสำนงำนให้ผู้ เชี่ยวชำญออกแบบโครงกำรโดย

ละเอียดทัง้ด้ำนสถำปัตยกรรม โครงสร้ำง และงำนระบบ โดยว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ สถำปนิก วิศวกร ผู้ เชี่ยวชำญ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะของแต่ละโครงกำร ในปัจจุบนั BC ใช้บริกำรหลำยบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่
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ตรวจสอบปริมำณและรำคำตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนพฒันำโครงกำร ซึ่งรวมถึงกำรช่วยประเมินต้นทุนแบบก่อสร้ำง
ให้ตรงตำมคุณสมบตัิที่บริษัทต้องกำร ไปจนถึงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงในทุกระยะไปจนกระทัง่ปิดงำน ขัน้ตอน
กำรออกแบบและวำงแผนก่อสร้ำงนี ้จะใช้ระยะเวลำประมำณ 3-6 เดือน พร้อมไปกับกำรจัดหำเงินในกำร
ก่อสร้ำง โดยส่วนใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ จะเร่ิมออกแบบโครงกำรก่อนลงนำมรับโอนกรรมสิทธ์ิ หรือจดทะเบียน
กำรเช่ำที่ดินจำกผู้ขำย  

▪ การขอใบอนุญาตต่างๆ กำรขอควำมเห็นชอบและกำรขอใบอนญุำตหลกัๆ ได้แก่ 
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ส ำหรับ

โครงกำรท่ีต้องมีกำรขอควำมเห็นชอบ ซึง่ใช้เวลำในกำรขอควำมเห็นชอบประมำณ 4-7 เดือน โดยที่ผ่ำน
มำกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

- กำรขอใบอนญุำตก่อสร้ำงอำคำร  
- กำรขอบัตรส่งเสริมจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of Investment : BOI) ของกิจกำร

โรงแรม ซึ่งจะต้องมีจ ำนวนห้องและ/หรือมีทุนจดทะเบียนตำมก ำหนด และใช้ระยะเวลำในกำรขอบตัร
ส่งเสริมประมำณ 4-6 เดือน โดยในปัจจุบันมี 8 โครงกำรที่ได้รับบัตรส่งเสริมจำก BOI ได้แก่ โรงแรม      
ซิทำดีนส์ สุขุมวิท 11, โรงแรมซิทำดีนส์ สุขุมวิท 23, โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต โรงแรม           
โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั, โรงแรมเชียงใหม่นิมมำน 2, เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ถนนสขุมุวิท 
36, โรงแรมกมลำ 1, และโรงแรมกมลำ 2   

▪ การคัดเลือกผู้รับเหมาและการจัดหาวัสดุ กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือ
ของผู้ รับเหมำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำโครงกำรจะมีคณุสมบตัติำมที่บริษัทต้องกำรและเสร็จทนัเวลำเป็นไปตำมแผน 
เมื่อวิศวกรควบคุมต้นทุนได้ประเมินต้นทุนงำนแต่ละส่วนของแล้วนัน้ ทำง BC จะเปิดประมลูผู้ รับเหมำหลัก 
ซึง่โดยปกติจะติดต่อผู้ รับเหมำระดบัแนวหน้ำทัง้หมดซึง่จะมีประมำณ 10 บริษัท โดยใช้วิธีประมลูงำน และจะ
คดัเลือกจำกผู้ รับเหมำอย่ำงน้อย 3 รำยที่เสนอข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำ รวมถึงตำรำงเวลำที่
คำดว่ำจะใช้มำยังกลุ่มบริษัทฯ โดย BC จะพิจำรณำจำกหลำยๆ องค์ประกอบไม่ว่ำจะเป็นควำมเชี่ยวชำญ
ส ำหรับประเภทโครงกำร รำคำ ระยะเวลำที่ใช้ และจึงคดัเลือกผู้ รับเหมำหลกัและท ำสญัญำตกลงโดยก ำหนด
รำคำชดัเจน ส ำหรับผู้ รับเหมำรำยย่อย ส ำหรับงำนอื่นๆ ได้แก่ งำนตอกเสำเข็ม งำนระบบต่ำงๆ งำนตกแต่ง
ภำยใน BC ใช้วิธีประมลูงำนโดยค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญส ำหรับประเภทโครงกำร รำคำ และระยะเวลำที่ใช้ 
เมื่อประมลูเสร็จก็จะท ำสัญญำโดยก ำหนดรำคำชดัเจน เพื่อลดควำมเส่ียงเร่ืองกำรขำดแคลนและควำมผนั
ผวนของรำคำวสัดกุ่อสร้ำง  

▪ การก่อสร้างและการควบคุมความคืบหน้าและต้นทุนการก่อสร้าง  กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับ
มำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงและคุณภำพของวสัดุก่อสร้ำง โดยมีนโยบำยที่จะแต่งตัง้ผู้ รับเหมำหลกั ซึ่งรับเหมำ
ก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จและมีกำรแต่งตัง้ผู้ รับเหมำรำยย่อยอื่นๆ ตำมควำมเชี่ยวชำญในงำนแต่ละประเภท เช่น 
งำนตกแต่งภำยใน งำนระบบ งำนลิฟท์ งำนเคร่ืองปรับอำกำศ เป็นต้น ซึง่ทัง้นีจ้ะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถ
ควบคุมคุณภำพและค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรลงทุนและงบประมำณได้ บริษัทฯ ยังว่ำจ้ำงผู้ควบคุม
งำนก่อสร้ำง เพื่อควบคุมควำมคืบหน้ำและคุณภำพงำนก่อสร้ำงประจ ำโครงกำรอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ มีกำร
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ดูแลติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ ฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรจะเข้ำไปตรวจงำน
และประชุมร่วมกับผู้ รับเหมำหลักและผู้ควบคุมงำนทุกสัปดำห์ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำให้เป็นไปตำม
แผนงำนท่ีวำงไว้ โดยมีระยะเวลำกำรในกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรโดยเฉล่ียประมำณ 12–18 เดือน  

▪ การจัดหาผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ BC มีนโยบำยก ำหนดให้ BC เป็นผู้บริหำรจดักำรสินทรัพย์ของ
ทุกโครงกำร ซึ่งรวมงำนสนบัสนนุ เช่น ด้ำนบญัชี กำรเงิน ภำษีอำกร กำรขออนุญำต กำรพฒันำโครงกำรกำร
บริหำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ ส ำหรับส่วนงำนโรงแรม / งำนบริกำรหลักของ
โครงกำร BC จะพิจำรณำกำรบริหำรจดักำรเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัทเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียง เพื่อบริหำรโครงกำร
ให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ในส่วนกำรเลือกบริษัทบริหำรจัดกำรโรงแรม BC จะเลือกบริษัทท่ีมี
ประวัติกำรด ำเนินงำนที่ดี แบรนด์เป็นที่รู้จักส ำหรับประเภทอสังหำริมทรัพย์นัน้ๆ เช่น แบรนด์ซิทำดีนส์ 
(Citadines) บริหำรโดย The Ascott Group ประเทศสิงคโปร์ , แบรนด์โอ๊ควู้ ด (Oakwood) บริหำรโดย 
Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Oakwood Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น ในส่วนของ
โรงแรมที่บริหำรจดักำรเอง BC อำจพิจำรณำใช้แบรนด์ของตนเองชื่อ เจอร์นี่ย์ฮบั (Journeyhub) หรือ แบรนด์
ที่ทำง BC ได้รับสิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood 
Hotel Journeyhub Pattaya ส ำหรับกำรบริหำรพืน้ที่ศูนย์กำรค้ำและส ำนักงำนให้เช่ำ BC ด ำเนินกำร
บริหำรงำนเอง โดยมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ 

▪ กิจกรรมก่อนการเปิดโครงการ ก่อนกำรเปิดโครงกำรประมำณ 2-4 เดือนกลุ่มบริษัทฯ จะจดัหำและอบรม
บุคลำกรให้มีคุณสมบตัิ ควำมรู้และควำมเข้ำใจเพื่อควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์
และจดักิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อให้กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยและประชำชนทั่วไปรู้จกัโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ 
ผ่ำนส่ือต่ำงๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว ส่ือออนไลน์ อินเตอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ค หนงัสือพิมพ์ นิตยสำร และกำร
เข้ำร่วมงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพฒันำทัง้หมด 9 
โครงกำร ดงันี ้
(1) โครงกำรศูนย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ Summer Point เร่ิมลงทุนในปี 2559 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรในไตร

มำส 3 ปี 2563 
(2) โครงกำรโรงแรมเชียงใหม่ Nimman 2 ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรใน

ไตรมำส 3 ปี 2564 
(3) โครงกำรโรงแรมเชียงใหม่ Nimman 3 ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรใน

ไตรมำส 4 ปี 2564 
(4) โครงกำรโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 16 เร่ิมลงทนุในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรในไตรมำส 2 ปี 2563 
(5) โครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์บนถนนสขุุมวิท 36 เร่ิมลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรในไตรมำส 1 ปี 

2564 
(6) โครงกำรโรงแรมกมลำ 1 บริเวณหำดกมลำ จ.ภูเก็ต เร่ิมลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรภำยในไตร

มำส 3 ปี 2564 
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(7) โครงกำรโรงแรมกมลำ 2 บริเวณหำดกมลำ จ.ภูเก็ต เร่ิมลงทุนในปี 2561 คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรภำยในไตร
มำส 4 ปี 2564 

(8) โครงกำรสขุมุวิท 5 เร่ิมลงทนุในปี 2562 ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรออกแบบโครงกำร 
(9) โครงกำรสมยุ เร่ิมลงทนุในปี 2562 ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรออกแบบโครงกำร 
การด าเนินงาน เมื่อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ก่อสร้ำงเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำร BC จะท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร

สินทรัพย์ ได้แก่ กำรบริหำรและควบคมุกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรอำคำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนบญัชี ด้ำนงำนเอกสำร
และกฎหมำย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินทรัพย์มีรำยได้และมูลค่ำสูงสุด โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร
สินทรัพย์ (Asset Management Fee) จำกบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร  

ส ำหรับส่วนงำนโรงแรม/งำนบริกำรหลักของโครงกำร (Front Office BC) จะพิจำรณำกำรบริหำรจัดกำรเอง หรือ
ว่ำจ้ำงบริษัทเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียง (Hotel Chain) เพื่อบริหำรโครงกำรให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ในส่วนกำร
เลือกบริษัทบริหำรจัดกำรโรงแรม BC จะเลือกบริษัทที่มีประวัติกำรด ำเนินงำนที่ดี แบรนด์เป็นที่ รู้จักส ำหรับประเภท
อสังหำริมทรัพย์นัน้ๆ เช่น แบรนด์ซิทำดีนส์ (Citadines) บริหำรโดย The Ascott Group ประเทศสิงคโปร์, แบรนด์โอ๊ควู้ ด 
(Oakwood) บริหำรโดย Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Oakwood Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น หรือแบ
รนด์ที่ทำง BC ได้รับสิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel 
Journeyhub Pattaya 

ส ำหรับศนูย์กำรค้ำหรืออำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ BC จะเป็นผู้คดัเลือกและจดัหำผู้ เชำ่พืน้ที่ท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ BC 
รวมถึงบริหำรจดักำรพืน้ท่ีในโครงกำรดงักล่ำว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โครงกำรท่ีก่อสร้ำงเสร็จแล้วและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรมีทัง้หมด 10 แห่ง ได้แก่  
(1) โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 8 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทนุในปี 2549) (เป็นกิจกำรร่วมค้ำ) 
(2) โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทนุในปี 2549) (เป็นกิจกำรร่วมค้ำ) 
(3) โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 16 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทนุในปี 2547) (เป็นกิจกำรร่วมค้ำ)        
(4) โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 23 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทนุในปี 2548) (เป็นกิจกำรร่วมค้ำ) 
(5) โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนส์ สขุมุวิท 24 กรุงเทพฯ (เร่ิมลงทนุในปี 2547) 
(6) โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต ถ.ป่ำตอง สำย 3 จ.ภเูก็ต (เร่ิมลงทนุในปี 2557) 
(7) วิลล่ำ 1 เป็นวิลล่ำ 1 หลงั บริเวณหำดป่ำตอง จ.ภเูก็ต อยู่ติดกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง จ.ภเูก็ต (เร่ิมลงทนุ

ในปี 2556) 
(8) โครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยำ จ. ชลบรีุ (เร่ิมลงทนุในปี 2552) 
(9) โครงกำรโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ (เร่ิมลงทนุในปี 2559) 
(10) วิลล่ำ 2 เป็นวิลล่ำ 1 หลัง บริเวณหำดป่ำตอง จ.ภูเก็ต อยู่ติดกับวิลล่ำ 1 และโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง         

จ.ภเูก็ต (เร่ิมลงทนุในปี 2556) เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในช่วงไตรมำส 4/2562 
การขาย BC จะพิจำรณำขำยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ให้กับผู้ซือ้โครงกำรที่สนใจ เมื่อโครงกำรด ำเนินงำนได้ระยะ

หนึ่งและมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยแล้ว โดยจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ประกอบ เช่น ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
แผนกำรขำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงินของ BC ในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ สภำพเศรษฐกิจและภำพรวมตลำด
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อสงัหำริมทรัพย์ เป็นต้น โดย BC จะเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรขำย ตัง้แต่กำรติดต่อหำผู้ซือ้โครงกำร กำรเจรจำต่อรอง กำรร่ำง
สัญญำ กำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยและด้ำนบัญชีเก่ียวกับกำรขำยโครงกำร กำรส่งมอบโครงกำร เป็นต้น และเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำรจำกผู้ ร่วมลงทุน โครงกำรในอดีตที่กลุ่มบริษัทฯ ก่อสร้ำง ด ำเนินงำน และจ ำหน่ำยจ ำหน่ำยแล้ว
รวมทัง้หมด 6 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โรงแรมโอ๊ควู้ด อพำร์ทเม้นท์ ทริลเล่ียนท์ สขุุมวิท 18 กรุงเทพฯ เร่ิมให้บริกำรในปี 2553 และในปี 2557 BC ขำย
เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์โอ๊ควู้ด อพำร์ทเม้นท์ ทริลเล่ียนท์ สขุมุวิท 18 ให้กบัผู้ซือ้ที่เป็นบคุคลภำยนอก 

(2) โรงแรมโอโซ พทัยำ จ.ชลบรีุ เร่ิมให้บริกำรในปี 2557 และในปี 2558 BC ขำยโรงแรมโอโซ่ พทัยำ ให้กบันกัลงทนุ
ที่เป็นบคุคลภำยนอก 

(3) ศูนย์กำรค้ำเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 กรุงเทพฯ เร่ิมลงทุนพฤศจิกำยน 2553 และในปี 2560 BC ได้ขำยโครงกำร
ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ ให้กบับคุคลภำยนอก  

(4) โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง ภูเก็ต เร่ิมลงทนุกนัยำยน 2557 และในปี 2561 BC ได้ขำยโครงกำรโรงแรมไฮแอท 
เพลส ป่ำตอง ภเูก็ต ให้กบับคุคลภำยนอก 

(5) ศูนย์กำรค้ำซัมเมอร์ ฮิลล์ พระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิมลงทุนในปี 2559 และในเดือนมิถุนำยน 2562 BC ได้ขำย
โครงกำรศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ ฮิลล์ พระโขนง กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

(6) อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮับ (Summer Hub) เป็นโครงกำรมิกซ์ยูส (Mixed Use) ตัง้อยู่บริเวณเดียวกับ
ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ ฮิลล์ (Summer Hill) บนถนนสขุมุวิท ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง เร่ิมลงทนุในปี 2559 และ
ในเดือนมิถนุำยน 2562 BC ได้ขำยอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั (Summer Hub) ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบริษัทท่ี
ไม่เก่ียวข้องกนั 

2.3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
2.3.1. ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

1) โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 (Oakwood Residence Sukhumvit 24) 
ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ : เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่มีใบอนญุำตประกอบกิจกำรโรงแรม 
มำตรฐำนห้องพกั  : Upper Midscale หรือเทียบเท่ำได้กบัโรงแรมระดบั 3 ดำว 
จ ำนวนห้องพกั  : 79 ห้อง 
สถำนท่ีตัง้  : ซอยสขุมุวิท 24 เขตคลองตนั กรุงเทพมหำนคร 
เปิดด ำเนินกำร  : ปี 2550 
บริหำรงำนโดย  : บริษัท โอ๊ควู้ด แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

ด ำเนินกำรโดย  : BSA 
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2) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เครือซิทาดีนส์ (Citadines) 4 แห่ง 

โรงแรม ซิทาดนีส์ 
สุขุมวทิ 16 

ซิทาดนีส์     
สุขุมวทิ 8 

ซิทาดนีส์     
สุขุมวทิ 11 

ซิทาดนีส์    
สุขุมวทิ 23 

ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่มใีบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงแรม 
มำตรฐำนห้องพกั Midscale (เทียบเทำ่กบัโรงแรม 3 ดำว) 
จ ำนวนห้องพกั 79 ห้อง 130 ห้อง 134 ห้อง 138 ห้อง 
สถำนท่ีตัง้ ซอยสขุมุวิท 16 ซอยสขุมุวิท 8 ซอยสขุมุวิท 11 ซอยสขุมุวิท 23 
ปีที่เปิดด ำเนินกำร ปี 2550 ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 
บริหำรงำนโดย บริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมนท์ )ประเทศไทย (จ ำกดั 
ด ำเนินกำรโดย BL BB BR BA 

 
2.3.2. ธุรกิจโรงแรม 

โรงแรม โรงแรมโอ๊ควู้ด 
โฮเทล      

เจอร์น่ีย์ ฮับ 
ภูเก็ต 

โรงแรมโอ๊ควู้ด   
โฮเทล เจอร์น่ีย์ฮับ 

พัทยา 

โรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่ นิมมาน 

เจอร์น่ีย์ฮับ 
(นิมมาน วนั) 

วิลล่า 1 ป่าตอง 
และ 

วิลล่า 2 ป่าตอง 

ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม อำคำรวิลล่ำ 

จ ำนวนห้องพกั 200 76 202 2 
สถำนท่ีตัง้ จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัเชียงใหม ่ จงัหวดัภเูกต็ 

ปีที่เปิดด ำเนินกำร 2560 2562 2562 2561, 2562 
    หมำยเหต:ุ วิลล่ำ 1 และ วิลล่ำ 2 ป่ำตอง ปัจจบุนัเป็นโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ให้เช่ำ ที่มีสญัญำเช่ำระยะยำวกบับคุคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกนั 

2.3.3. ธุรกิจศูนย์การค้าและส านักงานให้เช่า (Commercial Real Estate) 
ณ 31 ธันวำคม 2562 BC ไม่มีธุรกิจศูนย์กำรค้ำและส ำนักงำนให้เช่ำที่ด ำเนินกำรอยู่ เนื่องจำก BC ได้ขำย

โครงกำรศูนย์กำรค้ำซัมเมอร์ฮิลล์และอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำซัมเมอร์ฮับ ย่ำนสถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง ไปเมื่อ          
28 มิถนุำยน 2562 ส ำหรับโครงกำรศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์พอยท์ อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  
2.3.4. ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

จำกกำรที่  BC ประกอบธุรกิจสร้ำงทำงเลือกกำรลงทุนโดยพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบ            
Build-Operate-Sell ส่งผลให้มีกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและบุคลำกร ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนกำรพัฒนำโครงกำร  
(Pre-Development Phase ไปจนถึงกำรขำยโครงกำร ซึ่ง  BC เ รียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว จำกผู้ ร่วมลงทนุและบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร ในแต่ละช่วงขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 
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▪ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (Origination Fee) เรียกเก็บจำกผู้ ร่วมลงทนุ 
▪ ค่ำธรรมเนียมพัฒนำโครงกำรและค่ำบริกำรจัดกำร (Development Management Fee) เรียกเก็บจำก

บริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร 
▪ ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Fee) เรียกเก็บจำกบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร 
▪ ค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร (Exit Fee) เรียกเก็บจำกผู้ ร่วมลงทนุ 
▪ ค่ำยกเลิกสญัญำกำรบริหำรสินทรัพย์ (Termination Fee) เรียกเก็บจำกบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร 

ทัง้นี  ้BC จะให้บริกำรดังกล่ำวส ำหรับโครงกำรของ BC เท่ำนัน้  และจะไม่ให้บริกำรดังกล่ำวแก่
บคุคลภำยนอกเพื่อเป็นกำรขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ 

2.4. อัตราค่าธรรมเนียมที่ BC เรียกเก็บในปัจจุบัน 
▪ ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร (Origination Fee) เรียกเก็บจำกผู้ ร่วมลงทนุ  
▪ ค่ำธรรมเนียมบริกำรจดักำรและพฒันำโครงกำร (Development Management Fee) เรียกเก็บจำกบริษัทท่ี

ด ำเนินโครงกำร เป็นรำยเดือนขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำด ต ำแหน่ง และปัจจยัอื่นๆ ของ
โครงกำร โดยจะเรียกเก็บตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 

▪ ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Fee) เรียกเก็บจำกบริษัทที่ด ำเนินโครงกำรเป็น
รำยเดือน  

▪ ค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร (Exit Fee) เรียกเก็บจำกผู้ ร่วมลงทนุ  
▪ ค่ำยกเลิกสญัญำกำรบริหำรสินทรัพย์ (Termination Fee) เรียกเก็บจำกบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร  

2.5. อ านาจการควบคุมของ BC และผลกระทบต่อการบันทกึบัญชีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกผู้ ร่วมลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่สนใจลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรจึงให้ BC เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุม อย่ำงไรก็ตำม อ ำนำจกำร
ควบคมุในแต่ละโครงกำรในอนำคต ขึน้อยู่กบัควำมต้องกำรของผู้ ร่วมลงทนุว่ำต้องกำรมีอ ำนำจกำรควบคมุตำมสดัส่วนกำรถือ
หุ้นหรือไม่ โดย BC ก็จะให้สิทธิทุกอย่ำงแก่ผู้ลงทุนเช่นเดียวกับที่ BC มีตำมสัดส่วนในกำรถือหุ้น เช่น อ ำนำจในกำรเปล่ียน
ผู้จดักำรโครงกำร (General Manager) ในกรณีที่ผู้ลงทุนเห็นว่ำตวัแทนที่ BC คดัสรรมำไม่เหมำะสม รวมไปถึงกำรส่งตวัแทน
มำเป็นกรรมกำรบริษัทของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรลงทุน ทัง้นี  ้ในกำรพิจำรณำว่ำ BC จะมีอ ำนำจควบคุมหรือไม่นัน้ จะ
พิจำรณำจำกสดัส่วนอ ำนำจในกำรควบคมุของ BC และผู้ลงทนุเป็นส ำคญั  

ทัง้นีค้่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร (Origination Fee) ค่ำธรรมเนียมบริกำรจัดกำรและพัฒนำโครงกำร (Development 
Management Fee) และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Fee) เป็นแหล่งที่มำของรำยได้/กระแสเงิน
สดในช่วงเร่ิมพฒันำโครงกำรและช่วงบริหำรโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้ต้องพิจำรณำ
อ ำนำจกำรควบคมุในโครงกำรเพื่อพิจำรณำวิธีกำรบนัทึกบญัชีค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวด้วย โดยผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของ 
BC สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้ 
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รายการทางบัญช ี กรณี BC มีอ านาจควบคุม กรณี BC ไม่มีอ านาจควบคุม/อ านาจ

ควบคุมร่วม 
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
Origination Fee - BC ไม่สำมำรถบนัทึกเป็นรำยได้ 

- บนัทึกเป็นส่วนเกินทนุจำกกำร
จ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน โดย
ไม่ผ่ำนกำรบนัทึกเป็นรำยได้ในงบ
ก ำไรขำดทนุ 

- BC สำมำรถบนัทึกเป็นรำยได้ในงบก ำไร
ขำดทนุ 

Develop Management Fee 
และ Asset Management 
Fee 

- BC ไม่สำมำรถบนัทึกเป็นรำยได้ 
เนื่องจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

- BC สำมำรถบนัทึกเป็นรำยได้ในงบก ำไร
ขำดทนุ เนื่องจำกไม่เป็นรำยกำรที่ต้องตดั
รำยกำรระหว่ำงกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
รวม 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิรวม 
สินทรัพย์และหนีสิ้นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

- BC แสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น
ของบริษัทย่อยรวมอยู่ในแต่ละ
รำยกำรของสินทรัพย์และหนีสิ้น
ของงบกำรเงินรวม ส่งผลให้ฐำน
ของสนิทรัพย์รวมและหนีสิ้นรวม
จะสงูกว่ำเมื่อเทยีบกบักรณีที่ BC 
ไม่มีมีอ ำนำจควบคมุ/อ ำนำจ
ควบคมุร่วม 

- BC ไม่แสดงสินทรัพย์และหนีสิ้นของ
กิจกำรในงบกำรเงินรวม โดยจะแสดง
เฉพำะเงินลงทนุในกิจกำรดงักล่ำวใน
รำยกำร “เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ” 

2.6. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  
ปัจจุบัน BC ไม่มีกำรท ำรำยกำรหรือมีกำรพึ่งพิงกับบริษัทอื่นๆ ที่อำจมีควำมขัดแย้งของผู้ ถือหุ้ นใหญ่  คือ                

นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล (“PT”) และนำงรัศมี ทกัรำล (“RT”) ซึง่เป็นมำรดำของ PT นอกจำกนี ้ไม่มีบริษัทใดของผู้ ถือหุ้นใหญ่
ที่ท ำธุรกิจแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sale หรือ BOS) ประเภทโรงแรม 
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ลงนำมในข้อตกลงไม่แข่งขนัและให้
สิทธ์ิ BC ในกำรซือ้อสงัหำริมทรัพย์ก่อน  
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ในเดือนสิงหำคม 2558  BC ได้ท ำสัญญำกับบริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท บูทิค แอสเซ็ท 
แมเนจเม้นท์ จ ำกัด) หรือ (“BAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์และเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีผู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดย BC ได้เข้ำรับโอนสญัญำให้บริกำรบริหำรสินทรัพย์ที่ด ำเนินกำรโดย BAM รวมถึงรับโอนพนกังำนของ 
BAM และรับซือ้สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้เร่ิมทยอยโอนในเดือนกันยำยน 2558 และแล้วเสร็จในช่วงไตรมำส 
2/2559  

ในปัจจบุนั BAM จะให้บริกำรบริหำรจดักำรโครงกำรท่ีไม่ใช่ธุรกจิอสงัหำริมทรัพย์เท่ำนัน้ และไม่ใช้ทรัพยำกร บคุลำกร
หรือมีที่ตัง้ที่เดียวกบั BC แต่อย่ำงใด 

2.7. การตลาดและการแข่งขัน  
2.7.1. นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด 
BC มุ่งเน้นรูปแบบในกำรพฒันำโครงกำรให้เหมำะสมกบัศกัยภำพของที่ดินและลกัษณะโครงกำร โดยให้ควำมส ำคญั

กับพืน้ที่ที่อยู่ในย่ำนธุรกิจใจกลำงเมืองหรือเมืองท่องเที่ยวส ำคัญในประเทศไทย ในท ำเลใกล้แหล่งคมนำคมขนส่ ง มีควำม
สะดวกในกำรเดินทำง เช่น รถไฟฟ้ำในเมือง สนำมบิน ที่จะท ำให้ผู้ ใช้บริกำรเดินทำงเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น กรุงเทพฯ พทัยำ ภูเก็ต 
และเชียงใหม่ นอกจำกท ำเลที่ตัง้แล้ว กำรออกแบบและสดัส่วนประโยชน์ใช้สอยก็ยงัเป็นส่วนท่ีมีควำมส ำคญัเช่นกัน โครงกำร
จะได้รับกำรออกแบบพัฒนำเพื่อให้สำมำรถใช้ศักยภำพที่ดินและพืน้ที่ใช้สอยให้เหมำะสมกับประเภทโครงกำร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลตอบแทนสงูสดุ อนัจะส่งผลให้ได้ผลตอบแทนในอตัรำสงูเมื่อขำยโครงกำร 

▪ ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และธุรกิจโรงแรม โครงกำรโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ที่ BC ด ำเนินกำรและ
ลงทุนทัง้หมดเป็นโครงกำรที่อยู่ในท ำเลที่ดีเยี่ยมกล่ำวคือ หำกเป็นเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ซึ่งปัจจุบันทัง้หมดอยู่ใน
กรุงเทพฯ จะตัง้อยู่ใจกลำงพืน้ที่เศรษฐกิจย่ำนสขุุมวิทและใกล้รถไฟฟ้ำ อำคำรส ำนกังำนต่ำงๆ ศูนย์กำรค้ำ และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งที่ลูกค้ำเป้ำหมำยจะนึกถึงเป็นอันดับแรก หำกเป็นโรงแรม จะตัง้อยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักๆ ของประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยำ ภูเก็ต ในด้ำนพืน้ที่ใช้สอย BC เลือกบริษัทผู้ ออกแบบที่มี
ประสบกำรณ์และออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

BC เลือกบริษัทผู้บริหำรโรงแรมจำกบริษัทเจ้ำของแบรนด์ที่เป็นองค์กรชัน้น ำที่มีชื่อเสียงระดบันำนำชำติ ได้แก่ กลุ่ม  
Ascott กลุ่ม Oakwood ซึ่งมีเครือข่ำยทำงกำรตลำดกว้ำงขวำง เพื่อมำบริหำรกลุ่มเซอร์วิส  อพำร์ทเมนท์

และโรงแรม เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นในบริกำร นอกจำกนี ้BC ยังมีนโยบำยพัฒนำแบรนด์ของ BC ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เจอร์นี่ย์ฮบั” (“Journeyhub”) ที่ BC พฒันำและด ำเนินงำนเอง โดยมีเป้ำหมำยในกำรน ำเสนอ
โรงแรมที่มีคณุภำพและมำตรฐำนสม ่ำเสมอแก่นกัท่องเที่ยวระดบักลำงถึงบน 

จดุเด่นของกำรด ำเนินงำนเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรมของ BC 
1) BC เน้นกำรออกแบบพืน้ที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงรำยได้ให้ได้มำกที่สุด โดยค ำนึงถึงควำมทนัสมยั

และควำมสะดวกสบำย  
2) BC สำมำรถควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงดี ซึ่งกลุ่มลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นชำวเอเซีย ไม่นิยมรับประทำนอำหำร

ในโรงแรม กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่ด ำเนินงำนเองในส่วนหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย (Cost Center) เช่น สปำ 
ร้ำนบริกำรซกัรีด บริษัทน ำเที่ยว  
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3) BC มุ่งเน้นกำรพฒันำโรงแรมระดบั Midscale ไปจนถึง Boutique Upscale ที่ยงัคงสำมำรถให้อตัรำก ำไรในระดบัสงู 
ซึง่กลุ่มลกูค้ำหลกัจะเป็นนกัท่องเที่ยวระดบักลำงถึงบน 

▪ ธุรกิจศูนย์การค้า BC ให้ควำมส ำคัญอันดับแรกกับกำรคัดเลือกท ำเลที่ยังไม่ทับซ้อนกับคู่แข่งและยังสำมำรถ
ให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำหลักได้ โดยกำรน ำเสนอในรูปแบบ  Lifestyle Center รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
คดัเลือกกลุ่มผู้ เช่ำที่เป็นที่นิยมเพื่อดึงดูดลกูค้ำ และพยำยำมที่จะบริหำรกลุ่มผู้ เช่ำโดยไม่เน้นผู้ เช่ำที่ลกูค้ำนิยมซือ้
สินค้ำออนไลน์ นอกจำกนี ้BC มีกำรดแูล ติดตำมนบัจ ำนวนผู้ เข้ำใช้บริกำร (Traffic) อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ เชำ่
หลกั  
จดุเด่นของกำรด ำเนินงำนศนูย์กำรค้ำของ BC 

1) ตัง้อยู่ใจกลำงย่ำนท่ีมีศกัยภำพ เป็นทัง้ที่อยู่อำศยัและย่ำนธุรกิจ เช่น สขุมุวิท และพระโขนง เป็นต้น 
2) เน้นท ำเลดีเยี่ยม ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้ำ โดยโครงกำร Summer Hill มีหน้ำกว้ำงติดถนนใหญ่ 120 เมตร ตัง้อยู่

ด้ำนหน้ำของสถำนี BTS พระโขนง ซึง่เป็นสถำนีใหญ่และมีผู้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกต่อวนั 
3) มีที่จอดรถรองรับเพียงพอ 
4) ให้บริกำรร้ำนค้ำไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ คลินิคควำมงำม ศูนย์ออกก ำลังกำย 

มุ่งเน้นในกำรน ำเสนอประสบกำรณ์กำรช้อปปิง้ที่เป็นเอกลักษณ์และสนุกสนำน ซึ่งไม่สำมำรถหำไ ด้จำกช่องทำง
ออนไลน์ ด้วยกำรผสมผสำนร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ควำมบนัเทิงและไลฟ์สไตล์ 

▪ ธุรกิจส านักงานให้เช่า: BC พฒันำส ำนกังำนให้เช่ำโดยเน้นกำรตัง้อยู่ใจกลำงพืน้ท่ีเศรษฐกิจและใกล้รถไฟฟ้ำ 
▪ ธุรกิจการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์: เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์มีกิจกรรมขัน้ตอน

ต่ำงๆ จ ำเป็นต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรพฒันำโครงกำร กำรบริหำรจดักำรที่ดี รวมทัง้ควำมสำมำรถของทีมงำนใน
กำรควบคมุกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้แน่ใจวำ่ทกุขัน้ตอนเป็นไปตำมแผน ผลกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จำ่ย
เป็นไปตำมงบประมำณ อันจะส่งผลให้ BC สำมำรถขำยโครงกำรได้ในอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร BC จึงเป็น
ผู้ด ำเนินกำรทัง้กระบวนกำร โดย BC จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรบริหำรจดักำรทัง้หมดข้ำงต้นจำกผู้ ร่วม
ลงทนุและโครงกำร โดยรำยได้ค่ำบริหำรจดักำรท่ีเรียกเก็บมีดงัต่อไปนี ้

1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Origination Fee) คือ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกนกัลงทนุ  
2) ค่าธรรมเนียมพัฒนาโครงการและค่าบริการจัดการ (Development Management Fee) คือ ค่ำธรรมเนียมที่

เรียกเก็บจำกโครงกำรโดยตรงส ำหรับกำรให้บริกำรบริหำรในช่วงกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะเรียกเก็บเป็นรำยเดือน และมี
อตัรำขึน้อยู่กับปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำด ต ำแหน่ง และปัจจยัอื่นๆ ของโครงกำร โดยจะเรียกเก็บตำมระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรก่อสร้ำง 

3) ค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Fee) คือ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกโครงกำรส ำหรับ
กำรบริหำรสินทรัพย์ หรือด ำเนินธุรกิจของโครงกำรเป็นรำยเดือน โดยค่ำธรรมเนียมนีจ้ะถูกยกเลิกเมื่อมีกำรขำย
โครงกำรให้แก่ผู้ซือ้ เว้นแต่ว่ำผู้ซือ้ต้องกำรให้ทำง BC เป็นผู้ด ำเนินกำรต่อหลงัจำกวนัซือ้ขำยโครงกำร (เก็บเป็นรำย
เดือน) 

4) ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ (Exit Fee) คือค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกนักลงทุนจำกมูลค่ำที่ขำยโครงกำร 
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเจรจำและด ำเนินกำรซือ้ขำยโครงกำร  
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5) ค่ายกเลิกสัญญาการบริหารสินทรัพย์ (Termination Fee) คือค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีกำรยกเลิกสญัญำ
บริหำรสินทรัพย์  

▪ ธุรกิจสร้าง-ด าเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS): ทุกโครงกำรของ BC ตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี ทีมงำนด้ำน
บริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ที่มีประสบกำรณ์และประสิทธิภำพสงู ท ำให้กำรควบคมุต้นทุนและรักษำระดบัรำยได้
ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ ท ำให้โครงกำรของ BC มีผลกำรด ำเนินงำนในระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถขำย
โครงกำรให้แก่นกัลงทนุได้ในอตัรำผลตอบแทนที่ดี ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรวำงแผน นโยบำยและกลยทุธ์ทำง
กำรตลำด จำกทีมผู้บริหำรและทีมงำนท่ีมีวิสยัทศัน์ประสบกำรณ์ในธุรกิจพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ในรูปแบบ 
BOS มำยำวนำน ผนวกกบัโครงกำรท่ี BC สำมำรถขำยได้ในอตัรำผลตอบแทนที่ดีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ท ำให้มี
ผู้ ร่วมลงทนุทัง้เก่ำและใหม่ให้ควำมเชือ่มัน่และให้กำรตอบรับท่ีดีแก่กลุ่มบริษทัฯ ตลอดมำ ท ำให้ BC สำมำรถพฒันำ
โครงกำรและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมได้อย่ำงต่อเนื่อง อำจกล่ำวได้ว่ำ ใน  2-3 ปีที่ผ่ำนมำ BC เร่ิมเป็นที่รู้จกัในธุรกิจ 
BOS ในประเทศไทย และได้รับควำมสนใจและทัง้จำกผู้ ร่วมลงทนุและนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.7.2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ลูกค้าของโครงการ 
▪ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวระดบักลำงขึน้ไป ทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศ ทัง้ที่เป็นแบบ Walk-in และเป็นลกัษณะกรุ๊ปทวัร์ชำวต่ำงชำติหรือเจ้ำหน้ำที่บริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำ
ท ำงำนและพ ำนักอยู่ในประเทศไทยรวมถึงนักธุรกิจต่ำงชำติที่เข้ำมำท ำธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจำกโครงกำร
ทัง้หมดมีจุดเด่นที่ส ำคญั คือ ตัง้อยู่ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS สำยสขุุมวิท ได้แก่ สถำนีนำนำ สถำนีอโศก และสถำนี
พร้อมพงษ์ ท่ีเป็นศนูย์กลำงธุรกิจและแหล่งช้อปปิง้ของกรุงเทพฯ 

▪ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำ กลุ่มผู้ เช่ำหลกัคือ ร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซือ้ ร้ำนกำแฟ ร้ำนขำยผลิตภณัฑ์เสริมควำมงำม และมี
พืน้ท่ีเปิดโล่ง  

2) ผู้ร่วมลงทุน ร่วมลงทุนกับ BC ได้แก่ กลุ่มสถำบัน (Institutional Investors) นักลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth 
Investors) กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องกำรร่วมลงทุน (Family Offices Investors) โดยร่วมลงทนุ
และรับควำมเส่ียงร่วมกับ BC ในฐำนะผู้ ร่วมทุน (Equity Partner) ในอสังหำริมทรัพย์ตัง้แต่เร่ิมพัฒนำ จนพร้อม
ให้บริกำร และคำดหวงัผลตอบแทนจำกำรขำยโครงกำรในอนำคต แต่ไม่เข้ำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโครงกำรและกำร
ตดัสินใจในกลุ่มผู้บริหำร  

3) ผู้ซือ้โครงการ เป็นนักลงทุนที่ไม่ต้องกำรรับควำมเส่ียงจำกกำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรในช่วงต้นของกำร
ด ำเนินงำน โดยต้องกำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทนัทีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีทัง้นกัลงทนุ
ชำวไทยและนกัลงทนุต่ำงประเทศที่แสดงควำมสนใจในโครงกำรและซือ้โครงกำรจำก BC อย่ำงต่อเนื่อง 
2.7.3. กลยุทธ์การตัง้ราคา 

ธุรกิจที่บริษัทด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน: 
1) ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ กำรก ำหนดรำคำห้องพักขึน้อยู่กับปัจจยัที่ส ำคญัหลำยประกำร ได้แก่ 

ฤดูกำล รำคำห้องพกัของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง สภำพเศรษฐกิจ กำรแข่งขนัของตลำด โปรแกรมส่งเสริมกำรขำย 
ประเภทของลูกค้ำ ต้นทุนกำรด ำเนินงำน หำกเป็นโรงแรมที่ใช้แบรนด์ของผู้บริหำรโรงแรมที่ ไม่ใช่ BC ทำงผู้บริหำร
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โรงแรมจะเป็นผู้ก ำหนดค่ำห้องพักรำยวัน โดยทีมงำนผู้บริหำรโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของ BC ในฐำนะผู้บริหำร
จดักำรสินทรัพย์จะควบคมุดแูลผู้บริหำรโรงแรมให้บริหำรจดักำรผลประกอบกำรให้เป็นไปตำมงบประมำณประจ ำปี  

2) ธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจส านักงานให้เช่า กำรก ำหนดรำคำเช่ำและบริกำรพืน้ที่ค้ำปลีกหรือพืน้ที่ส ำนกังำน จะ
พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกรำคำตลำดของอตัรำค่ำเช่ำในบริเวณเดียวกัน สภำพเศรษฐกิจ กำรแข่งขนัของตลำด 
ควำมต้องกำรของผู้ เช่ำ ต้นทนุกำรด ำเนินงำน และทบทวนสม ่ำเสมอเมื่อมีกำรต่อสญัญำใหม่ โดยสร้ำงควำมสมัพนัธ์
อนัดีกบัผู้ เช่ำเดิมในระยะยำวและก ำหนดรำคำที่เหมำะสมร่วมกนั  

3) ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ กำรก ำหนดรำคำค่ำธรรมเนียมขึน้อยู่กับขัน้ตอนของโครงกำรนัน้ๆ ว่ำอยู่
ในช่วงใด ขนำดโครงกำร รำยละเอียดงำนท่ีต้องด ำเนินกำร จ ำนวนชัว่โมงบคุลำกรท่ีต้องใช้จริง     

ธุรกิจ BOS: รำคำจ ำหน่ำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ จะต้องให้อตัรำผลตอบแทนภำยในของผู้ ถือหุ้น (Equity Internal 
Rate of Return: IRR) ของแต่ละโครงกำรในระดับที่ไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมแผนธุรกิจ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับลักษณะและ
รูปแบบโครงกำร สภำพเศรษฐกิจในช่วงเวลำนัน้ ควำมเป็นท่ีต้องกำรของโครงกำรและกำรเจรจำกบัผู้ซือ้โครงกำร  

2.8. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ธุรกิจที่บริษัทด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน 

1) ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ มีทัง้กำรติดต่อเองโดยตรง อำทิ จำกบริษัทผู้ว่ำจ้ำงของนกัธุรกิจที่มำเข้ำ
พักในเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ ผู้ เข้ำพักจองผ่ำนระบบส ำรองห้องพักผ่ำนอินเทอร์เน็ตของโรงแรมและเซอร์วิส            
อพำร์ทเมนท์โดยตรง ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยหรือเวบไซต์ตวัแทนจ ำหน่ำยเช่น อโกด้ำ (Agoda) ตวัแทนท่องเที่ยว (Tour 
Agent) หรือ บริษัทท่องเที่ยวที่มีเครือข่ำยกบับริษัทท่องเที่ยวอื่นๆ (Tour Wholesale) เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง
จ่ำยค่ำนำยหน้ำ (Commission) ให้แก่บริษัทตวัแทนจ ำหน่ำยเหล่ำนัน้   

2) ธุรกิจศูนย์การค้า 
▪ ติดต่อโดยตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำย (Direct Marketing) BC จะประเมินสดัส่วนประเภทธุรกิจกำรให้บริกำรของ

ผู้ ให้เช่ำที่จะอยู่ในศูนย์กำรค้ำ และจะจดัส่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดติดต่อไปยงัผู้ เช่ำโดยตรงเพื่อน ำเสนอ
พืน้ท่ีให้เช่ำและอตัรำค่ำเช่ำ  

▪ ผู้ประกอบกำรมำติดต่อ BC โดยตรง เนื่องจำกในอุตสำหกรรมศูนย์กำรค้ำ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรจะ
ทรำบว่ำมีศูนย์กำรค้ำแห่งใดที่อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำร หำกเป็นท ำเลที่มีศกัยภำพ เหมำะกับกำรขยำย
สำขำของผู้ประกอบกำรก็จะท ำกำรขอเช่ำโดยตรง โดย BC จะประเมินถึงควำมเหมำะสมในภำพรวมต่อไป  

▪ ผ่ำนบริษัทตวัแทนขำย โดย BC มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทตวัแทนขำยชัน้น ำทัว่ประเทศ  
3) ธุรกิจส านักงานให้เช่า BC ใช้บริกำรนำยหน้ำในกำรน ำเสนอพืน้ที่ว่ำงให้เช่ำ  ติดต่อโดยตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

(Direct Marketing) ทัง้บริษัทไทยและบริษัทต่ำงชำติที่มำจดัตัง้หรือขยำยสำขำในประเทศไทย หรือผู้ประกอบกำรมำ
ติดต่อ BC โดยตรง  

4) ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ BC จะให้บริกำรแก่ผู้ ร่วมลงทุนในโครงกำรของ BC และบริษัทของ BC ที่
ด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวอยู่เท่ำนัน้ 

ธุรกิจ BOS เนื่องจำก BC ด ำเนินธุรกิจ BOS มำเป็นระยะเวลำหลำยปีและมีโครงกำรในอดีตที่จ ำหน่ำยออกไปหลำย
โครงกำร ท ำให้ชื่อ BC เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงนกัธุรกิจด้ำนโรงแรม/เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ ที่ต้องกำรขำยสินทรัพย์โครงกำร
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ในรำคำที่เหมำะสม บริษัทนำยหน้ำค้ำที่ดินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (Broker) ในหลำยๆ ครัง้จึงได้รับกำรติดต่อ
โดยตรงจำกผู้ ร่วมลงทุน / นักลงทุนที่เป็นกลุ่มสถำบัน ( Institutional Investors) นักลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth 
Investors) กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุน (Family Offices Investors) ทัง้รำยเดิมและรำยใหม่ หรือผ่ำนกำร
แนะน ำจำก Broker และเมื่อขำยโครงกำร BC อำจเจรจำเองโดยตรง หรือแต่งตัง้ Broker เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อกบัผู้
ซือ้เป็นหลกั  

2.9. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์  

จำกข้อมูลกระทรวงแรงงำนและจำกข้อมูลของฝ่ำยวิจัย คอลลิเออร์ส อิน เตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย               
(มกรำคม 2563) ณ ไตรมำส 4/2562 มีชำวต่ำงชำติที่ขอใบอนุญำตท ำงำนในกรุงเทพฯ อยู่ประมำณ 102,274 คน จำก
ประมำณ 60,000 คนในช่วงต้นปี 2555 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สะสมในกรุงเทพฯ ณ ไตรมาส 3/2562 

 
หมายเหต:ุ หน่วยคือยูนิตและ F แสดงยูนิตทีมี่ก าหนดสร้างเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
ทีม่า : ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (ต.ค. 2562) 
จำกข้อมลูของฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (ม.ค. 2563) ณ ไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 มี

เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ให้บริกำรในกรุงเทพฯ ประมำณ 23,733 หน่วย และอีกมำกกว่ำ 5,834 หน่วย อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและ
มีก ำหนดสร้ำงเสร็จระหว่ำงปี2563 ถึง ปี 2565 โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดเล็กที่ตัง้อยู่ในบริเวณสขุมุวิทตอนล่ำงและ
ตอนบนใกล้ทองหล่อและพร้อมพงษ์  

อปุทำนสะสมของเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง แต่อตัรำกำรเพิ่มยงัต ่ำกว่ำกำรเพิ่มขึน้อย่ำง
ต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้ำหลัก ถึงแม้ ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ดูจะมีโอกำสเติบโต แต่เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขนัที่รุนแรงกับ
คอนโดมิเนียมและอพำร์ทเมนท์ระดับ Luxury หรือ High-End ที่อยู่ตำมพืน้ที่ตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ เนื่องจำกค่ำเช่ำ
คอนโดมิเนียมและอพำร์ทเมนท์ระดบั Luxury หรือ High-End ดงักล่ำวยงัต ่ำกว่ำค่ำเช่ำเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ในท ำเลเดียวกนั
อย่ำงน้อยประมำณ 10% ดงันัน้ ถึงแม้ว่ำผู้ เช่ำเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรพกัอำศยัในระยะยำว 
โดยบริษัทที่ชำวต่ำงชำติท ำงำนให้ อำจเป็นผู้จดัหำเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ แต่ชำวต่ำงชำติส่วนหนึ่งเลือกที่จะพกัในที่อยู่อำศัย
ประเภทอื่นๆ เนื่องจำกค่ำเช่ำต ่ำกว่ำเป็นปัจจยัส ำคญั จึงเป็นผลให้ อัตรำกำรเช่ำเฉล่ียของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 
ค่อนข้ำงคงที่ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจ ำนวนของชำวต่ำงชำติจะเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องก็ตำม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ส่วน
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ใหญ่จึงพยำยำมเพิ่มสดัส่วนของผู้ เช่ำรำยวนัที่เข้ำมำพกัแบบโรงแรมหรือระยะสัน้มำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำได้
สงูกว่ำ   

 
ทีม่า : ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (ม.ค. 2563) 

ส ำหรับอัตรำกำรเช่ำเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) ของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในท ำเลศูนย์กลำงธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ณ ไตรมำสที่ 3 ปี 2562 โดยรวมไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั พืน้ท่ีสขุมุวิทตอนปลำยมีอตัรำกำรเชำ่สงู
ที่สดุประมำณ 90% เนื่องจำกได้รับควำมนิยมจำกชำวตำ่งชำติโดยเฉพำะตำมแนว ซ.สขุมุวิท 55 (ทองหล่อ) เนื่องมำจำกควำม
สะดวกในกำรเดินทำง ใกล้ BTS และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  

อัตรำค่ำเช่ำเฉล่ียในพืน้ที่สุขุมวิทซึ่งเป็นพืน้ที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกำรอยู่ ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 อยู่ระหว่ำง    
715 – 1,300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ทัง้นี ้อตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียในบริเวณนีย้งัคงทรงตวั ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงจำกไตรมำส
ก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรแข่งขนัท่ีสงูจำกโครงกำรคอนโดมิเนียมและอพำร์ทเม้นท์จ ำนวนมำกในท ำเลนี ้ 
ธุรกิจโรงแรม 

จำกข้อมลูศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธนำคำรออมสิน ในปี 2562 รำยได้จำกนกัท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มำเที่ยว
ในประเทศไทย สร้ำงรำยได้รวมประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตวัประมำณ 3% จำกปีก่อนหน้ำอนัมำจำกมำตรกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวของรัฐบำล เช่น กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม Visa on arrival และยกเว้น Visa ของทวีปยุโรปในบำงประเทศ อำทิ 
ยูเครน ลิทวัเนีย ลตัเวีย ทัง้นี ้คำดว่ำธุรกิจโรงแรมปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตวัสงูกว่ำปี 2562 เล็กน้อย จำกกำรฟืน้ตวัของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภำพจำกประเทศจีนและชำวต่ำงชำติ ประกอบกับกำรออกมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกภำครัฐ เช่น 
โครงกำร ไทยแลนด์ 365 วัน, 60 เส้นทำงควำมสุข และกำรขยำยเวลำกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม Visa on arrival โดยกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติจะขยำยตวั 5% และ 5.6% ส ำหรับนกัท่องเที่ยวไทย  

ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธนำคำรออมสิน คำดว่ำปี 2563 จะมีห้องพกัเปิดใหม่ประมำณ 27,200 ห้อง เพิ่มจำกปีก่อน 3.6% 
โดยเฉพำะโรงแรมระดับ 3-4 ดำว อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจโรงแรมมีโอกำสเผชิญปัจจัยเส่ียงกำรแข่งขันทำงรำคำ ด้ำนอุปทำน
ส่วนเกินในตลำด กำรถกูแย่งฐำนลกูค้ำจำกที่พกัทดแทนที่ไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย และค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 

คู่แข่งของ BC คือเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรม ระดับกลำงที่ตัง้อยู่ใกล้โครงกำรของ BC ตำมพืน้ที่ศูนย์กลำง
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ตัวอย่ำงคู่แข่งของกลุ่มโรงแรมซิทำดีนส์บน ถ.สุขุมวิท ได้แก่ Aloft Bangkok, Holiday Inn Express 
และโรงแรม Midscale ระดบั 3 ดำว ที่ตัง้อยู่ใน ซ.สขุมุวิท 8, 11, 16, 23 เป็นต้น ส ำหรับคู่แข่งโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สขุมุวทิ 
24 ได้แก่ Hilton Sukhumvit, BKK Home 24 Boutique Hotel เป็นต้น 
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สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
จงัหวดัภเูก็ตยงัคงเป็นจดุหมำยปลำยทำงอนัดบั 1 ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวมำกที่สดุ จำกข้อมลู

วิจยัทำงกำรตลำดของ C9 Hotelworks Company Limited (ม.ค. 2563) ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ จ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทำง
ถึงท่ำอำกำศยำน จ.ภเูก็ตกว่ำ 9.1 ล้ำนคน ซึง่ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกปีก่อน แม้จะมีควำมเส่ียงจำกควำม
ผนัผวนทำงเศรษฐกิจโลก สงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศจีนและสหรัฐอเมริกำ และค่ำเงินบำทแข็งค่ำ  

ทัง้นีย้งัคงมีกำรลงทนุในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ จำกนกัลงทนุ เช่น Porto De Phuket และ Central Floresta ของกลุม่ 
Central ที่ท ำให้กำรท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจุดหมำยที่สำมำรถไปเที่ยวได้ทัง้ปี นอกจำกนี ้ทำงภำครัฐได้มีกำรปรับปรุง
ระบบขนส่งโดยกำรก่อสร้ำงอุโมงค์เชื่อมป่ำตอง -กระทู้  เพื่อช่วยกำรจัดกำรจรำจร และกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำรำงเบำที่มี
ก ำหนดกำรก่อสร้ำงภำยในต้นปี 2563 และมีก ำหนดเปิดใช้งำนปี 2566 

ส ำหรับอตัรำกำรเติบโตของโรงแรมอยู่ที่เติบโตปีละ 6% ในช่วงปี 2563 คำดว่ำจะมีโรงแรมเปิดให้บริกำรประมำณ 21 
โรงแรม คิดเป็นจ ำนวน 5,009 ห้อง โดยเป็นโรงแรมบริเวณหำดป่ำตอง 3 โรงแรม ประมำณ 1,200 ห้อง  

คู่แข่งของ Oakwood Journey Hub ใน จ.ภูเก็ต ได้แก่ Deevana Patong Resort and Spa, Forest Patong, The 
Artist House, The Marina Phuket Hotel เป็นต้น 

สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้สอดรับกำรพฒันำแผนผงักำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออกหรืออีอีซี จงัหวดัชลบุรีและ

เมืองพัทยำได้ถูกก ำหนดบทบำทจำกโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก และส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำรให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อุตสำหกรรมกำรประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรจัดประชุม
นำนำชำติและกำรจัดนิทรรศกำร หรือ MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions) เพื่อเป็นศูนย์กลำงธุรกิจ 
สขุภำพและนนัทนำกำร และศนูย์ประชมุในภมูิภำค หน่วยงำนท้องถิ่นได้ตื่นตวักบักำรปรับตวัเพื่อรับตำมแผนอีอีซีดงักล่ำว เชน่
กำรปรับปรุงระบบกำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้ที่มีมลูค่ำในระยะแรกประมำณ 9.5 พนัล้ำนบำท  

จำกข้อมลูเทศบำลเมืองพทัยำ (พ.ย. 2562) ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ จ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในเมือง
พทัยำมีจ ำนวน 14,259,261 คน แบ่งเป็นนกัท่องเที่ยวชำวไทย 4,939,657 คน และนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติ 9,319,604 คน โดย
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มำจำกประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย เป็นสำมอนัดบัแรก ในปี 2562 จ ำนวนนกัท่องเทียวชำวจีนลดลง
เล็กน้อยประมำณ 2% แต่จ ำนวนนกัท่องเที่ยวจำกอินเดียยงัคงเติบโตได้ดีจำกกำรมำตรกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ  

ส ำหรับกำรเติบโตของโรงแรม ในช่วงปี 2562 จำกข้อมลู STR พบว่ำมีกำรขยำยตวัของ branded hotel มำกขึน้ เป็น 
39% เมื่อเทียบกบั non-branded hotel ที ่61% นอกจำกนีย้งัคำดกำรณ์ในเดือนกนัยำยน 2562 มีห้องพกัจ ำนวน 5,500 ห้องที่
ก ำลงัก่อสร้ำง และ 41% ของจ ำนวนดงักล่ำวจะเปิดให้บริกำรภำยในสิน้ปี 2563 โครงกำรท่ีน่ำสนใจที่มีจะแผนกำรก่อสร้ำงและ
เปิดตวัในเมืองพทัยำมีดงันี ้JW Marriott The Pattaya Beach Resort & Spa, Pattaya Marriott Marquis Hotel  
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คู่แข่งของ Oakwood Journey Hub ในเมืองพัยำ ได้แก่  Centra by Centara Avenue Hotel Pattaya, Centara 
Azure Hotel Pattaya, Travelodge Pattaya และ Amari Nova Suite Pattaya เป็นต้น 

 

สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จำกข้อมลูสมำคมโรงแรมไทยภำคเหนือ (ตอนบน) มีกำรประเมินว่ำเชียงใหม่จะมีอตัรำเข้ำพกัเฉล่ียช่วงฤดทู่องเที่ยว

ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 – กุมภำพันธ์ 2563 อยู่ที่ 75-80% ซึ่งลดลงจำกในฤดูท่องเที่ยวของปีที่ผ่ำนมำที่อยู่ที่ 85% 
เนื่องจำกนกัท่องเที่ยวประเทศจีนขยำยตวัชะลอลง แต่นกัท่องเที่ยวชำติอื่นๆ ยงัขยำยตวัดี ซึง่เป็นผลจำกกำรขยำยเส้นทำงกำร
บิน และมำตรกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม Visa on arrival  นอกจำกนี ้กำรขยำยต่อเติมท่ำอำกำศยำนภำยในปี 2563 และกำร
สร้ำงมอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อม จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงรำย ซึง่คำดว่ำจะเร่ิมให้บริกำรปี 2563 จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมใน จ.
เชียงใหม่ยงัคงมีโอกำสเติบโตได้ โดยโรงแรมที่เปิดให้บริกำรในปี 2563 นี ้จะเป็นโรงแรมระดบั Midscale ถึง Upscale ขนำดไม่
ใหญ่มำกซึง่มีจ ำนวนห้องตัง้แต่ 30-400 ห้อง ตัง้อยู่ใกล้ใจกลำงเมืองและแถบเมืองเก่ำของ จ.เชียงใหม่ 

คู่แข่งของ BC ในจ.เชียงใหม่ คือโรงแรมระดบักลำง (Midscale) ที่ตัง้อยู่บริเวณถนนนิมมำนเหมินท์ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูค้ำที่มีงบท่องเที่ยวระดบักลำงถึงสงู 

ธุรกิจศูนย์การค้า 
จำกรำยงำนของฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ล่ำสุด ณ ม.ค. 2563 ไตรมำส 4 ปี 2562 มี

พืน้ที่ค้ำปลีกทัง้หมด 8,813,623 ตำรำงเมตรในพืน้ที่ค้ำปลีกของกรุงเทพฯ และพืน้ที่โดยรอบ โดยในไตรมำส 4 ปี 2562 มี
โครงกำรที่สร้ำงแล้วเสร็จให้บริกำร ได้แก่โครงกำรเวลำ สินทร วิลเลจ หลงัสวน และอีก 3 โครงกำรในเขตพืน้ที่กรุงเทพฯ รอบ
นอก คือ โครงกำร I’m China Town และ เดอะโซน ทำวน์อินทำวน์ 

ฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำจะมีโครงกำรใหม่อีกประมำณ 373,662 ตำรำง
เมตรซึง่จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจค้ำปลีกนัน้มีแนวโน้มที่ยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในประเทศไทย ผู้ประกอบกำรยงัคง
พฒันำโครงกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตกรุงเทพฯ รอบนอกที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของโครงกำรเขตที่อยู่อำศยั  

ศูนย์กำรค้ำยงัคงมีสดัส่วนมำกเป็นอนัดบั 1 ประมำณ 60% ของทัง้ตลำดหรือประมำณ 5.2 ล้ำนตำรำงเมตร คอมมู
นิตีม้อลล์ มีสดัส่วนมำกเป็นอนัดบัที่ 2 อย่ำงไรก็ตำมในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562 มีกำรหดตวัของคอมมนูิตีม้อลล์อย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกค่ำเช่ำและอตัรำกำรเช่ำที่ต ่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ประมำณ 51% ของพืน้ที่ค้ำปลีกทัง้หมดในกรุงเทพฯ อยู่ในบริเวณ
นอกเขตใจกลำงเมือง ซึง่เป็นเขตที่อยู่อำศยั และยงัมีที่ดินขนำดใหญ่เพียงพอส ำหรับโครงกำรค้ำปลีกขนำดใหญ่ ในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่ำนมำ โครงกำรค้ำปลีกใหม่ที่เกิดขึน้มีกำรออกแบบ และแนวคิดที่ชดัเจนขึน้ เพื่อสร้ำงจุดสนใจให้กับโครงกำรและสำมำรถ
แข่งขนัในตลำดได้ นอกจำกนีย้งัมีกำรพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงออนไลน์ และกำรส่งเสริมกำรใช้จ่ำยด้วยบตัรเครดิต
เพื่อตอบสนองกบัควำมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั 

คู่แข่งของ BC คือ ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ บริเวณสุขุมวิท พระโขนงและใกล้เคียง เช่น K-Village, A Square, 
Ekamai Gateway, Habito Mall, สวนเพลินมำร์เก็ต 

ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
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จำกข้อมลูของฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ล่ำสดุ ณ ม.ค. 2563 ควำมต้องกำรพืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำนเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจำกปี 2561 มีอำคำรส ำนกังำนหลำยแห่งทยอยสร้ำงเสร็จในหลำยปีที่ผ่ำนมำและมีหลำยโครงกำรท่ี
อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง แสดงให้เห็นถึงควำมนิยมของตลำดอำคำรส ำนักงำนในกรุงเทพฯ ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ พืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำนรวม ณ สิน้ไตรมำส 4 พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 8.8 ล้ำน อตัรำ ตร.ม. นอกจำกนีอ้ีกประมำณ 1.3 ล้ำน ตร.ม. อยู่ในระหว่ำง
ก่อสร้ำงและมีก ำหนดแล้วเสร็จในปี 2563-2565 อำคำรส ำนกังำนท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและมีก ำหนดแล้วเสร็จในอนำคต ได้แก่ 

▪ “วนั แบงค็อก” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยสู โดย บริษัท ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย) จ ำกดัและเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์
พ็อยท์ ถ.พระรำม 4 

▪ “เดอะ ปำร์ค” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยูส โดย บริษัท ทีซีซี แอสเส็ท (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้อยู่บริเวณหวัมมุ    
ถ.พระรำม 4 ตดักบั ถ.รัชดำภิเษก ติดกบัศนูย์ประชมุแห่งชำติสิริกิติ์ ตรงข้ำมอำคำรส ำนกังำน FYI Center 

▪ “รสำ ทู” เป็นโครงกำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ โดย บริษัท รสำ ทำวเวอร์ จ ำกัด ตัง้อยู่บริเวณถนนเพชรบุรี 
ใกล้กบัรถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนีเพชรบรีุ และอำคำร Singha Complex 

▪ “สยำม สแคป” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยสู โดย ส ำนกังำนจดักำรทรัพย์สินจฬุำลงกรณ์ ตัง้อยู่บริเวณถนนพญำไท 
ใกล้กบัรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีสยำม และสนำมกีฬำแห่งชำติ  

▪ “โครนอส ทำวเวอร์ สำทร” เป็นโครงกำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ โดย บริษัท ไพบูลย์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด 
ตัง้อยู่บริเวณถนนสำทร ใกล้กบัรถไฟฟ้ำ MRT สถำนีลมุพินี  

▪ “เดอะ ยูนิคอร์น” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยสู โดย บริษัท ยูซิตี ้จ ำกัด ตัง้อยู่บริเวณถนนพญำไท เชื่อมต่อโดยตรง
ถึงรถไฟฟ้ำ BTS สถำนีพญำไท  

ค่ำเช่ำเฉล่ียของอำคำรส ำนักงำนเกรดเอในพืน้ที่ศูนย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ประมำณ 1,112 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
และ 759 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนส ำหรับอำคำรเกรดบี และมีอตัรำกำรเช่ำโดยรวมในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 อยู่ที่ 95.9% ค่ำ
เช่ำของตลำดอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพฯ ยงัคงเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ และคำดว่ำจะยงัคงขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีพืน้ท่ี
เช่ำน้อยลงขณะที่ควำมต้องกำรยังคงเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรพืน้ที่ผันผวนตำมเศรษฐกิจโลกและสถำนกำรณ์
กำรเมืองของไทย 

คู่แข่งของ BC คือ อำคำรส ำนกังำนเกรด A และเกรด B ที่ตัง้อยู่นอกศนูย์กลำงธุรกิจแต่อยู่ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำและส่ิง
อ ำนวควำมสะดวก โดยอำคำรส ำนกังำนคู่แข่งที่เพิ่งแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในบริเวณใกล้เคียงคือ “ทีวนั” บริเวณแยกถนน
สขุมุวิทและ ซ.สขุมุวิท 40 

ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ จะต้องมีกำรบริหำรจดักำรตัง้แต่แรกเร่ิมวำงแผนไปจนโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 

รวมไปถึงกำรบริหำรจดักำรภำยหลงักำรเปิดให้บริกำรไปแล้ว ซึ่งงำนในแต่ละช่วงของโครงกำรจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกนั 
ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกฎหมำย กำรก่อสร้ำง กำรจัดซือ้จดัจ้ำง กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรบ ำรุงรักษำ กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงิน เป็นต้น ท ำให้กำรบริหำรจดักำรโครงกำรต้องใช้ทีมงำนท่ีมีควำมพร้อม มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์ ใน 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ 
จ ำนวนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอัตรำที่สูง ธุรกิจบริหำรโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์จึงเติบโตไปพร้อมกัน ปัจจุบัน มีบริษัทผู้ ให้บริกำรรับบริหำรโครงกำรทัง้บริษัทไทยและบริษัทที่เป็นแบรนด์
ต่ำงประเทศ ซึ่งให้บริกำรครอบคลมุกำรดูแลก่อนกำรก่อสร้ำง กำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ กำรรับ-ส่งมอบอำคำรกำรตรวจสอบ
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และแก้ไขจุดบกพร่อง กำรบริหำรกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและควบคุมผู้ รับเหมำช่วงด้ำนต่ำงๆ กำรวำงแผนงำนด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 
กำรดูแลจัดท ำเอกสำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรปรับปรุงอำคำร กำรบริหำร
จดักำรด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรจดักำรผู้ เช่ำ 

คู่แข่งของ BC ได้แก่ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย, โจนส์ แลง ลำซำลล์ และ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์
ตี ้จ ำกดั เป็นต้น 

ธุรกิจ BOS 
ในประเทศไทย ยังไม่มีบริษัทใดที่วำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจ BOS เหมือน BC โดยส่วนใหญ่บริษัทที่ขำยโครงกำร

อสงัหำริมทรัพย์ออกไป จะเป็นกำรขำยเพื่อระดมทนุจำกกองทรัสต์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT) ของกลุ่มบริษัทในเครือโรงแรมและศนูย์กำรค้ำ เช่น กลุ่มดสิุต กลุ่มเอรำวณั กลุ่มเซ็นทรัล เป็นต้น 

BC ยงัไม่พบบริษัทคู่แข่งทำงตรงในธุรกิจ BOS ในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจเหมือน BC ส ำหรับคู่แข่งที่มีลกัษณะ
กำรท ำธุรกิจที่ใกล้เคียงได้แก่ Private Equity Fund ของ SC Capital Partners Group ซึ่งปัจจุบนับริหำรอยู่ทัง้หมด 4 กองทุน 
ภำยใต้ชื่อ Estate Capital Asia Partners (RECAP): RECAP I, II, III และ IV ซึ่งเน้นกำรลงทุนในทรัพย์สินอสงัหำริมทรัพย์ใน
ภูมิภำคเอเชีย โดยซือ้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงเสร็จแล้วแล้วมำปรับปรุงพัฒนำต่อ ซึ่งจะแตกต่ำงจำกลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของ BC ที่นิยมลงทนุพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ตัง้แตก่่อสร้ำง เนื่องจำกจะใช้เงินทนุท่ีน้อยกว่ำและสำมำรถ
ควบคมุพืน้ท่ีใช้สอยให้สำมำรถสร้ำงรำยได้สงูสดุได้ 

ส ำหรับคู่แข่งทำงอ้อม ได้แก่ กลุ่มเอรำวณั กลุ่มเซ็นทรัล หรือกลุ่มดุสิต ที่จดัหำที่ดินเพื่อพฒันำโครงกำรและระดมทนุจำก 
REIT 

2.10. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
2.10.1. การจัดหาที่ดิน  BC มีช่องทำงในกำรจัดหำที่ดินหลำยทำงเพื่อช่วยจัดหำที่ดินที่น่ำสนใจ หรือช่วย

ประสำนงำนติดต่อกับเจ้ำของท่ีดิน โดยมีทัง้กำรซือ้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือท ำสัญญำเช่ำระยะยำวในท่ีดินนัน้
ดงันี ้

▪ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจของบริษัทจดัหำที่ดินเอง จำกกำรส ำรวจและติดต่อไปยงัเจ้ำของที่ดินโดยตรง 
▪ บริษัทนำยหน้ำค้ำที่ดินชัน้น ำ เช่น JLL, CBRE, Colliers International, Knight Frank 

▪ บคุคลที่เป็นนำยหน้ำค้ำที่ดิน  
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรำคำที่ดินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถประเมินและวำง

แผนกำรกำรซือ้ที่ดินได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้BC ไม่ได้พึ่งพิง
กำรจดัหำที่ดินจำกกลุ่มใดเป็นหลกั 

2.10.2. การจัดหาเงินลงทุนและผู้ร่วมทุน กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดหำแหล่งเงินลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่ำ
โครงกำรที่ก ำลงัจะพฒันำจะมีเงินลงทุนเพียงพอตำมแผนธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนของ BC มำจำก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) เงินกู้ยืม
จำกธนำคำรพำณิชย์ และ (2) เงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มบริษัทฯและเงินทนุจำกผู้ ร่วมทนุ 

2.10.3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ในกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำหลกั BC จะประเมิน
คณุสมบตัิเบือ้งต้น โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และผลงำนรับเหมำก่อสร้ำง ชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือใน
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แวดวงรับเหมำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง เทคนิคและขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง ตลอดจนศกัยภำพทำงกำรเงิน
ของผู้ รับเหมำ ซึง่หลงัจำก BC ได้ร่ำงแบบก่อสร้ำงและก ำหนดคณุสมบตัิด้ำนเทคนิคเบือ้งต้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ 
จะมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ Quantity Surveyor เพื่อก ำหนดคุณสมบตัิของงำนก่อสร้ำง ทัง้ด้ำนเทคนิคและด้ำน
รำคำในรำยละเอียด และเปิดกำรประมลู โดยให้บริษัทผู้ รับเหมำอย่ำงน้อย 3 รำยเสนอข้อเสนอด้ำนเทคนิค
และข้อเสนอด้ำนรำคำ รวมถึงตำรำงเวลำที่คำดว่ำจะใช้มำยงักลุ่มบริษทัฯ เพื่อคดัเลือก กลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำร
เปรียบเทียบข้อเสนอด้ำนเทคนิคและรำคำของผู้ รับเหมำแต่ละรำย และเลือกผู้ รับเหมำที่เสนอรำคำที่อยู่ใน
งบประมำณกำรลงทนุ รวมถึงใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนงำนของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับงำนตกแต่ง
ภำยใน กลุ่มบริษัทฯ มีขึน้ตอนในกำรจดัหำผู้ตกแต่งภำยในในลกัษณะเดียวกนั วสัดกุ่อสร้ำง งำนระบบ รวมถึง
อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ BC หรือผู้ รับเหมำหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัหำ ขึน้อยู่กับกำร
เจรจำต่อรองที่ดีที่สดุ ในปัจจบุนั วสัดกุ่อสร้ำงและอปุกรณ์ต่ำงๆ จดัหำจำกภำยในประเทศ โดยผู้ รับเหมำหลกั 

2.10.4. การจัดหาผู้บริหารงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้ BC เป็นผู้บริหำร
จดักำรสินทรัพย์ของทุกโครงกำร ซึ่งรวมงำนสนบัสนุน (Back Office) เช่น ด้ำนบญัชี กำรเงิน ภำษีอำกร กำร
ขออนญุำต กำรพฒันำโครงกำร กำรบริหำรจดักำรผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ ส ำหรับส่วนงำน
โรงแรม / งำนบริกำรหลกัของโครงกำร (Front Office) BC จะพิจำรณำกำรบริหำรจดักำรเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัท
เครือโรงแรมที่มีชื่อเสียง (Hotel Chain) เพือ่บริหำรโครงกำรให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ในส่วน
กำรเลือกบริษัทบริหำรจดักำรโรงแรม BC จะเลือกบริษัทท่ีมีประวตัิกำรด ำเนินงำนท่ีดีแบรนด์เป็นท่ีรู้จกัส ำหรับ
ประเภทอสงัหำริมทรัพย์นัน้ๆ ในส่วนของโรงแรมที่บริหำรจดักำรเอง BC อำจพิจำรณำใช้แบรนด์ของตนเองชื่อ 
เจอร์นี่ย์ฮับ (Journeyhub) หรือ แบรนด์ที่ทำง BC ได้รับสิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood Hotel ส ำหรับกำร
บริหำรพืน้ท่ีศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ BC ด ำเนินกำรบริหำรงำนเอง โดยมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ 

2.10.5. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
 ไม่มี  

3. ปัจจัยความเสี่ยง  
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

3.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการด าเนินงานของ BC  
BC ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย ( Build-Operate-Sell หรือ BOS)โดยมี

เป้ำหมำยกำรขำยโครงกำรให้ได้อย่ำงน้อยปีละ 1-2 โครงกำร ภำยใต้แนวคิดที่จะเพิ่มจ ำนวนโครงกำรใน  3-5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่ง
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรควบคุมดูแลให้กำรก่อสร้ำงโครงกำรและกำรบริหำรกำรขำยให้เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้ เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบสูงสดุต่อผลกำรด ำเนินงำนของ BC ในแต่ละปี ดงันัน้ กำรไม่สำมำรถปิดกำรขำยกบั
ผู้สนใจซือ้โครงกำรได้ภำยในรอบปีใดจะส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปีนัน้ๆ มีควำมผนัผวน อย่ำงไรก็ตำม BC มีกำร
วำงแผนเจรจำกับผู้ซือ้ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำพอสมควรและมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรขำยและกำรก่อสร้ำงของแต่ละ
โครงกำรอย่ำงใกล้ชิด มีกำรปรับเปล่ียนกลยทุธ์กำรขำยในแต่ละช่วงเวลำเพื่อให้กำรขำยโครงกำรเป็นไปตำมก ำหนดเวลำที่วำง
ไว้ วำงกลยุทธ์โดยเน้นพัฒนำเฉพำะโครงกำรที่มีท ำเลที่มีศักยภำพ รวมถึงกำรเลือกรูปแบบและประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่
เหมำะสมกับท ำเลนัน้ๆ ส่งผลให้โครงกำรของ BC ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำเสมอมำเนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีควำม
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น่ำสนใจและมีศกัยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้กำรพฒันำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องจะท ำให้ BC 
มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมเข้ำมำอย่ำงสม ่ำเสมอและช่วยลดควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน 

 
3.1.2 ความเสี่ยงในการได้มาซึ่งที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 
เนื่องจำกท ำเลที่ตัง้เป็นปัจจัยที่ส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร BC จึงมุ่งเน้นพฒันำเฉพำะโครงกำรที่มี

ท ำเลที่มีศักยภำพ ได้แก่ ท ำเลใจกลำงเมืองย่ำนแหล่งธุรกิจที่มีกำรคมนำคมสะดวก หัวเมืองใหญ่ในจังหวัดที่เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวส ำคญัซึง่มีแผนในกำรขยำยสนำมบินเพื่อรองรับชำวต่ำงชำติที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึน้ เป็นต้น เนื่องจำกที่ดินในท ำเลที่
ดีดงักล่ำวก็เป็นที่สนใจของผู้พฒันำอสงัหำริมทรัพย์รำยอื่นๆ เช่นกัน ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ 
ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละขณะ ควำมรวดเร็วในกำรค้นหำที่ดินที่มีศัก ยภำพ และ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเจ้ำของที่ดินดังกล่ำวจึงเป็นปัจจยัส ำเร็จที่ส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม BC ไม่จ ำกดัแต่เพียงกำรพฒันำบน
ที่ดินขนำดใหญ่ โดยหำกเป็นที่ดินโครงกำรขนำดเล็กเช่นขนำดเล็กกว่ำ 300 ตำรำงวำ แต่อยู่ในท ำเลที่เหมำะสม ก็อยู่ใน
เป้ำหมำยของ BC เช่นกนั อีกทัง้ที่ดินขนำดเล็กมีกำรแข่งขนัในกำรจดัหำที่น้อยกว่ำ 

ทัง้นี ้BC มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกับนำยหน้ำจดัหำที่ดินหลำยรำย ไม่ว่ำจะเป็นบริษัทชัน้น ำหรือบุคคลธรรมดำ อีกทัง้มี
กำรติดตำมกำรประกำศซือ้ขำยและส ำรวจรำคำที่ดินในท ำเลที่มีศกัยภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงศกึษำข้อมลูท ำเลที่มีศกัยภำพ
หลำยแห่งทัง้ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอื่นๆ ท ำให้ BC มัน่ใจว่ำจะสำมำรถจดัหำที่ดินท่ีมีศกัยภำพได้ในรำคำที่เหมำะสมส ำหรับ
กำรพฒันำโครงกำรในอนำคตได้อย่ำงต่อเนื่อง  
 3.1.3 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการ 
 หำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผน อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และก ำไรของ BC ได้ อย่ำงไรก็ตำม BC 
ลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยบริษัทมีระบบกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำหลกัซึ่งรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จและผู้ รับเหมำรำยย่อย
ส ำหรับงำนอื่นๆ เช่นงำนระบบ งำนตกแต่งภำยใน ฯลฯ ที่มีควำมน่ำเชื่อถือโดยเชิญมำประมลูงำน บริษัทคดัเลือกผู้ รับเหมำที่มี
ชื่อเสียง มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำควบคู่ไปกบัรำคำประมลู ระยะเวลำที่ผู้ รับเหมำคำดวำ่จะใช้  นอกจำกนี ้ในทกุโครงกำร 
BC ว่ำจ้ำงวิศวกรควบคุมต้นทุน (Quantity Surveyor หรือ QS) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับสำกล ซึ่งในปัจจุบัน BC ใช้บริกำรหลำย
บริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบปริมำณและรำคำตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนพัฒนำโครงกำร ซึ่งรวมถึงกำรช่วยประเมินต้นทุนแบบ
ก่อสร้ำงให้ตรงตำมคุณสมบตัิที่บริษัทต้องกำร ไปจนถึงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงในทุกระยะไปจนกระทัง่ปิดงำน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ สำมำรถควบคมุคณุภำพและค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรลงทนุและงบประมำณได้  

นอกจำกกำรว่ำจ้ำง QS กลุ่มบริษัทฯ ยังว่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง (Construction หรือ CM) เพื่อควบคุมควำม
คืบหน้ำและคุณภำพงำนก่อสร้ำงประจ ำโครงกำรอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ มีกำรดูแลติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงอย่ำง
สม ่ำเสมอ ฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรจะเข้ำไปตรวจงำนและประชุมร่วมกับผู้ รับเหมำหลกัและผู้ควบคุมงำน  (CM) ทุก
สัปดำห์ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยทุกเดือน CM จะน ำส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำรมำยงัฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร และรำยงำนทนัทีหำกพบเหตุที่อำจท ำให้ล่ำช้ำหรือเหตใุดที่
อำจท ำให้กำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแผน นอกจำกนี ้ฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรจะมีกำรประชมุพดูคยุกบั QS ทกุสปัดำห์ 
และทกุเดือน QS จะมีกำรส่งรำยงำนสอบทำนต้นทุนกำรก่อสร้ำงว่ำสอดคล้องกบัควำมคืบหน้ำของโครงกำรมำยังกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ 
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3.1.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึง 75% 
ส ำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่ BC ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึง 75% นัน้ BC อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด ส่งผลให้ BC อำจไม่สำมำรถตอบรับโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่ำวได้อย่ำง
ทนัเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ในสญัญำร่วมทุนและสญัญำระหว่ำงผู้ ถือหุ้นได้มีข้อก ำหนดให้ BC มีอ ำนำจในกำรเสนอชื่อกรรมกำร
ส่วนใหญ่ มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรตัดสินใจ (Absolute Control) และก ำหนดให้ผู้ ร่วมทุนส่วนใหญ่ต้องออกเสียงไปในทำง
เดียวกบั BC ส ำหรับโครงกำรในอนำคต กรณีบำงโครงกำรที่ BC ไม่สำมำรถก ำหนดในสญัญำร่วมทุนและสญัญำระหว่ำงผู้ ถือ
หุ้นให้ BC มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จข้ำงต้นได้ BC จะยงัคงสดัส่วนกำรถือหุ้นท่ีไม่ต ่ำกว่ำ 25% เพื่อให้เอือ้ต่อกำรคดัค้ำนมติกำรประชมุ
ที่ส ำคญัๆตำมกฎหมำย ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ผู้ ร่วมลงทุนมีควำมไว้วำงใจในกำรบริหำรโครงกำรของ BC 
เป็นอย่ำงดี ท ำให้ BC เชื่อมัน่ว่ำ ถึงแม้ว่ำ BC จะไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จดงักล่ำวข้ำงต้น แต่ BC ก็ยงัคงสำมำรถบริหำรจดักำรให้
เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและเป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ และตรำบใดที่ BC ด ำเนินหน้ำที่เป็นผู้จดักำรโครงกำร ควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่
ในระดบัท่ีต ่ำ 

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ  
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงนิ 
ในกำรพัฒนำโครงกำร บริษัทย่อยจะด ำเนินกำรกู้ยืมโดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน โดยสัญญำกู้ยืมเงินมีข้อก ำหนด

เก่ียวกับกำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ได้แก่ อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Debt-to-Equity Ratio) หรือ D/E 
อัตรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรต่อดอกเบีย้และภำษีเงินได้  (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization (EBITDA) หรือ (IBD/EBITDA))  อัตรำส่วนกำรช ำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) กำรด ำรง
ส่วนของผู้ ถือหนุให้มำกกว่ำศนูย์ เป็นต้น ซึง่สถำบนักำรเงินจะพิจำรณำข้อก ำหนดดงักล่ำวจำกงบกำรเงินของบริษัทย่อยที่กู้ยืม
เงิน เมื่อกำรก่อสร้ำงและเร่ิมเปิดให้บริกำรและหรือขำยโครงกำรแล้วเสร็จ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจึงจะน ำเงินท่ีได้จำกกำรขำยไป
ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน  ดงันัน้ในระยะเวลำที่ยงัขำยโครงกำรยงัไม่เสร็จสิน้จึงมีควำมเป็นไปได้ที่บริษัทย่อยจะมี
อตัรำส่วนทำงกำรเงินไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด กำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำวจะส่งผลให้บริษัทย่อยต้องช ำระคืนเงินกู้ยืมทนัทีซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำวได้  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯมีผลประกอบกำรต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินกู้และดอกเบีย้จำก
ธนำคำรได้ตำมกรอบเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ที่ผ่ำนมำธนำคำรจึงมีกำรออกหนงัสือผ่อนผนักำรผิดเงื่อนไงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวให้กับกลุ่มบริษัทฯ มำโดยตลอด ในอนำคตบริษัทคำดว่ำจะมีควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวลดลง โดยหำกเป็นสญัญำ
กู้ยืมเงินฉบบัใหม่ๆ บริษัทสำมำรถเจรจำกบัสถำบนักำรเงินให้ก ำหนดเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนท่ีผ่อนผนัมำกขึน้ 

3.2.2  ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือสัญญาร่วมทุน 
ในสัญญำระหว่ำงผู้ ถือหุ้นในโครงกำรต่ำงๆ หรือสัญญำร่วมทุนระบุเหตุแห่งกำรผิดนดั เช่น กำรละเมิดข้อตกลงใน

สัญญำและไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 30 วัน ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งตกอยู่ในภำวะล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
สำมำรถให้ควำมร่วมมือในกำรขำยกำรลงทนุ เป็นต้น และหำกเกิดเหตนุัน้แล้วจะมีผลท ำให้เกิดเหตกุำรผิดนดัช ำระของผู้ลงทนุ 

3.2.3 ความเสี่ยงเร่ืองการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวมอยู่ในระดบัสงู รวมถึงใน

บำงโครงกำรมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นที่สูงกว่ำที่สัญญำเงินกู้ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเส่ียงด้ำน
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สภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำมลกัษณะเงินกู้ ยืมของบริษัทมีโครงสร้ำงแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ เงินกู้ยืมผู้ ร่วมทุน (ดงั
ปรำกฏในรำยกำร “เงินกู้ยืมจำกกิจกำรอื่น ” ตำมงบกำรเงิน) และเงินกู้ยืมจำกธนำคำรส ำหรับเงินกู้ยืมในกำรด ำเนินโครงกำร
ซึ่งได้รับจำกผู้ ร่วมลงทุนจะไม่มีกำรเรียกช ำระทัง้เงินต้นและดอกเบีย้จนกว่ำจะมีกำรขำยโครงกำรออกไป ส ำหรับเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำร เนื่องจำกธนำคำรได้เข้ำใจลกัษณะโครงสร้ำงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯจึงได้รับหนงัสือผ่อนผนักำรจำกกำรที่
อตัรำส่วนดงักล่ำวสงูกว่ำที่สญัญำเงินกู้ก ำหนดจำกธนำคำร  

ทัง้นี ้ธนำคำรและผู้ ร่วมลงทุนเล็งเห็นถึงศกัยภำพของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนธุรกิจ ท ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุทัง้ในรูปแบบของเงินกู้จำกธนำคำร และหุ้นกู้จำกนกัลงทนุเฉพำะกลุ่ม  

3.2.4 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงนิกู้ที่มีข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผล 
สญัญำเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยบำงแห่งก ำหนดข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงนิปันผล เช่น สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลได้หำกไมท่ ำ

ให้เกิดสถำนะผิดนดัช ำระ สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ (DSCR) ตำมที่ก ำหนดได้ เป็นต้น ข้อจ ำกดัใน
กำรจ่ำยเงินปันผลไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทย่อยเนื่องจำกบริษัทย่อยจะไม่จ่ำยเงินปันผลจนกว่ำจะมีกำรขำยโครงกำรออกไป 
ซึง่เมื่อบริษัทย่อยขำยโครงกำรและช ำระคนืเงินต้นและดอกเบีย้เรียบร้อยแล้ว ก็จะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลไปยงั BC ทัง้นี ้กลุ่ม
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนำโครงกำรเพื่อขำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยที่จะขำยโครงกำรให้ได้อย่ำงน้อยปีละ  1-2 โครงกำร 
ซึ่งเมื่อขำยโครงกำรได้และช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้เรียบร้อยแล้ว BC จะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลหำกมีกระแสเงินสด
เหลือเพียงพอท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ BC  

3.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและกิจกำรอื่น ซึ่งก ำหนดเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมีกำรปรับ

อตัรำดอกเบีย้สงูขึน้จะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ยืมที่สงูขึน้ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง ทัง้นี ้ปัจจบุนั
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกำศอตัรำดอกเบีย้นโยบำยที่ 1.25% จำกผลกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ 
ครัง้ที่ 7/2562 และธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ในประเทศไทยได้ประกำศอัตรำดอกเบีย้กู้ยืมในระดับต ่ำ สอดคล้องกับนโยบำย 
ธปท. เช่นกนั 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบกำรต่อเนื่องและมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัสถำบนักำรเงินและผู้ ร่วม
ลงทุน ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเจรจำได้อัตรำดอกเบีย้ที่ต ่ำกว่ำอัตรำ MLR ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำได้ ดังนัน้ ในปี 
2563 คำดว่ำอตัรำดอกเบีย้จะยงัอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ปี 2562  

3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ  
3.3.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50%   

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไปในครัง้นี ้ครอบครัวทกัรำลจะมีสดัส่วนกำรถือหุ้น 66.7% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์
สดัส่วนกำรถือหุ้นที่มีนยัส ำคญั มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง  สำมำรถควบคุม
นโยบำยและกำรบริหำรงำนใน BC ได้ รวมถึงสำมำรถควบคมุกำรอนมุตัิมติประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีต้องกำรเสียงส่วนใหญ่ได้ ยกเว้น
เร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของ BC ที่ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของ BC 
อำจมีควำมเส่ียงในกำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ อย่ำงไรก็
ตำม เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรจดักำรของ BC ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรได้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำง



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 34 

 

ชดัเจนและโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยเก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร รวมถึง
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจัดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตดัสินใจ เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่ำ
โครงสร้ำงกำรจดักำรของ BC มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจและมีกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพย์ถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ BC มีมลูค่ำสทุธิหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของ BC โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ลักษณะของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพย์ถำวรหลกัที่
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ BC มีมลูค่ำสทุธิหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของ BC 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการ มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 

 (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

งบการเงนิรวม   
ติดภำระค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
ธนำคำร มลูค่ำตำมบญัชี 2,629  
ล้ำนบำท 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 1,596.2 เป็นเจ้ำของ 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 935.8 เป็นเจ้ำของ 
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 123.4 เป็นเจ้ำของ 
ยำนพำหนะ 8.5 เป็นเจ้ำของ ติดภำระสญัญำเชำ่กำรเงิน  

มลูค่ำตำมบญัชี 8.1 ล้ำนบำท 
อปุกรณ์ 13.8 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผกูพนั 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์
ด ำเนินงำน 

134.1 เป็นเจ้ำของ ติดภำระสญัญำเชำ่กำรเงิน  
มลูค่ำตำมบญัชี 4.8  ล้ำนบำท 

รวมทัง้หมด 2,811.8   

4.1.1 ที่ดิน 

รายละเอียด
สินทรัพย์ 

ชื่อ
บริษัท 

สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ชื่อ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BSA ต ำบลคลองตนั 
อ ำเภอคลองเตย 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Oakwood 
24 

437.2 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BPTS3 เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

OWJH  
Phuket 

92.3 
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รายละเอียด
สินทรัพย์ 

ชื่อ
บริษัท 

สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ชื่อ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินที่ตัง้
โครงกำร 

BPK2 ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Villa 1 19.7 - 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BPK3 ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Villa 2 18.6 - 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BMT2 ต ำบลหนองปรือ 
อ ำเภอบำงละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

OWJH 
Pattaya 

40.4 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Novotel 
Chiang Mai 

Nimman 
JH  

135.8 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN2 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ 
กรรมสิทธ์ิ 

Nimman 2  79.1 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN3 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Nimman 3  163.8 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BBS16-
2 

แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

Sukhumvit 
16-2 

93.0 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BKML1 แขวงกมลำ เขต
กระทู้ ภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

กมลำ 1 63.6 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 
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รายละเอียด
สินทรัพย์ 

ชื่อ
บริษัท 

สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ชื่อ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BKML2 แขวงกมลำ เขต
กระทู้ ภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

กมลำ 2 79.0 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BBS36 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ 
กรรมสิทธ์ิ 

Sukhumvit  
36 

373.8 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

รวมมูลค่าที่ดิน 1,596.2  

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

รายละเอียดสินทรัพย์ ชื่อบริษทั สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า
ตามบัญชี  

(ล้าน
บาท) 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ดเรส
ซิเดนซ์ สขุมุวิท24  

BSA แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

190.5 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮ
เทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต 

BPTS3 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

302.5 

อำคำรวิลล่ำ 1 BPK2 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

13.9 

อำคำรวิลล่ำ 2 BPK3 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

13.3 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮ
เทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยำ 

BMT2 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำง
ละมงุ 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

91.6 

อำคำรโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์
นี่ย์ฮบั 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

324.0 

รวมมูลค่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 935.8 

4.1.3 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
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รายละเอียดสินทรัพย์ 
ชื่อ

บริษัท 
สถานที่ตัง้ 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ขยำยพืน้ท่ีส ำนกังำนบทูิค 
คอร์ปอเรชัน่ 

BC แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

0.2 

อำคำรโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์
ฮบั 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

0.1 

อำคำรโรงแรมนิมมำน ท ู BCMN2 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

9.9 

อำคำรโรงแรมนิมมำน ทรี BCMN3 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

8.1 

ค่ำออกแบบโครงกำร 
สขุมุวิท 16-2 

BBS16-
2 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

44.4 

ค่ำออกแบบโครงกำร 
สขุมุวิท 36 

BBS36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

21.7 

โครงกำรกมลำ 1 BKML1 แขวงกมลำ เขตกระทู้ ภเูกต็ เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

21.6 

โครงกำรกมลำ 2 BKML2 แขวงกมลำ เขตกระทู้ ภเูกต็ เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

17.4 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 123.4 

 
4.1.4 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

BPKN3 ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินมีก ำหนด 30 ปี มีรำยละเอียด ดงันี ้

โครงการ ชื่อบริษทั สถานที่ตัง้ 
โฉนด 
เลขที่ 

พืน้ที่ 
(ตร.ว.) 

ลักษณะ
กรรมสิท

ธิ์ 

วัตถุประสง
ค์ 

การถือ
ครอง 

มูลค่า
ตาม
บญัชี  
(ล้าน
บาท) 

Summer 
Point 

BPKN3 ต ำบลพระโขนง
ฝ่ังเหนือ 

อ ำเภอพระโขนง 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

4075 595 ผู้ เช่ำ
ระยะ
ยำว 30 
ปี 

เพื่อพฒันำ
โครงกำร
ในอนำคต 

106.4 
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โครงการ ชื่อบริษทั สถานที่ตัง้ 
โฉนด 
เลขที่ 

พืน้ที่ 
(ตร.ว.) 

ลักษณะ
กรรมสิท

ธิ์ 

วัตถุประสง
ค์ 

การถือ
ครอง 

มูลค่า
ตาม
บญัชี  
(ล้าน
บาท) 

รวมมูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า   106.4 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีค านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 BC และกลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดที่อำจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
ของ BC และกลุ่มบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 BC ไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัเชิงลบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 BC ไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดอนัเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อบริษัท:   บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
   BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
ชื่อย่อหลักทรัพย์:  BC 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่: 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก              

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่:  0107559000249 
โทรศัพท์:  02-620-8777 
โทรสาร:  02-620-8778 
ทุนจดทะเบียน:   507,000,000 (ห้ำร้อยเจ็ดล้ำนบำท) 
ทุนช าระแล้ว:   507,000,000 (ห้ำร้อยเจ็ดล้ำนบำท) 
เว็ปไซด์:  https://www.boutiquecorporation.com 
ประเภทธุรกิจ:   ธุรกิจพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยและลงทนุในธุรกิจอื่น 
รอบปีบัญชี:   31 ธันวำคม 

  

https://www.boutiquecorporation.com/
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6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย - Subsidiaries                

1) บริษัท บูทิค กรุ๊ป จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110  
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

25,000,000 
บำท 

สำมญั 250,000 100 บำท 25,000,000 
บำท 

127,495 51.00 

2) บริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรมและเซอร์วิสท์ 
อพำร์ทเม้นท์ 

138,000,000
บำท 

สำมญั 1,380,000 100 บำท 138,000,000 
บำท 

1,379,995 100.00 

3) บริษัท บูทิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

64 64.00 

4) บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

52 52.00 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

5) บริษัท บูทิค อีโค โฮลดิง้ส์ ทู จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

50 50.00 

6) บริษัท บูทิค ภูเก็ต แลนด์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

98 98.00 

7) บริษัท บูทิค พีเคเอ็น ทรี จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

13,598 68.00 

8) บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส ทู จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

13,198 66.00 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 41 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

9) บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

400,000 
บำท 

สำมญั 80,000 5 บำท 400,000 
บำท 

79,997 100.00 

10) บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ 1 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

102,600,000 
บำท 

หุ้นบริุมสิทธิ
ประเภท ก,  
หุ้นบริุมสิทธิ

ประเภท ข,สำมญั 

20,520,000 
 

5 บำท 74,440,000 
บำท 

10,465,198 50.99 

11) บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

135,000,000 
บำท 

สำมญั 27,000,000 
 

5 บำท 135,000,000 
บำท 

19,709,997 72.99 

12) บริษัท บูทิค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 
 
 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

500,000 
บำท 

สำมญั 100,000 
 

5 บำท 500,000 
บำท 

74,997 74.99 

mailto:info@boutiquecorporation.com
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

13) บูทิค อินเตอร์เนชั่นเนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส)  
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส  

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
บำท 

หุ้นสำมญั 1 100 บำท 100 
บำท 

1 100.00 

14) สแควร์รูท ภูเก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส)  
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

100 100.00 

15) คาลาเรน แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100,000 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

65 65.00 

16) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 270,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 270,000 1 บำท 270,000 
บำท 

270,000 100.00 

17) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 267,000 
บำท 

หุ้นสำมญั กลุ่มเอ 267,000,000 1 บำท 267,000,000 บำท 69,420,000 26.00 

บริษัทย่อยทางอ้อม  - Indirect Subsidiaries         
1) บริษัท บูทิค รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั  

ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 62.72 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 43 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

2) บริษัท บูทิค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 1,000 
 

10 บำท 10,000 
บำท 

N/A 61.46 

3) บริษัท บูทิค พีเอส3 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจก ำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 35.10 

4) บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 35.10 

5) บริษัท บูทิค ป่าตอง สาย3 จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 100,000,000 
บำท 

สำมญั 1,000,000 
 

100 บำท 100,000,000 
บำท 

N/A 32.10 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 44 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

6) บริษัท บูทิค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 1,000 10 บำท 10,000 
บำท 

N/A 49.90 

7) บริษัท บูทิค มิด เทียร์ 2 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม  50,000,000 
บำท 

สำมญั 5,000,000 10 บำท 50,000,000 
บำท 

N/A 51.00 

8) บริษัท บูทิค ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 65.00 

9) บริษัท บูทิค ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ ทู จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 33.15 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 45 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

10) บริษัท บูทิค ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ วัน จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 

11) บริษัท บูทิค ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 

12) บริษัท บูทิค ภูเก็ต จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่เพ่ือ

เป็นที่พกัอำศยั 

10,000 
บำท 

สำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 

13) บริษัท บูทิค ภูเก็ต ทู จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อ

เป็นที่พกัอำศยั 

2,000,000 
บำท 

สำมญั 20,000 100 บำท 2,000,000 
บำท 

N/A 21.55 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 46 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

14) บริษัท บูทิค ภูเก็ต ทรี จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองที่ไม่ใช่เพ่ือ

เป็นที่พกัอำศยั 

2,000,000 
บำท 

สำมญั 20,000 100 บำท 2,000,000 
บำท 

N/A 21.55 

15) บริษัท บูทิค พีเคเอ็น ทู จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 44.86 

16) บริษัท บูทิค พีเคเอ็น วัน จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 26.01 

17) บริษัท บูทิค พีเคเอ็น จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 26.00 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 47 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

18) บริษัท บูทิค พระโขนง วัน จ ากัด (ขาย) 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 32/24 อำคำรซิโน-ไทย  
ทำวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: 02 260 1181, โทรสำร: 02 260 1182 

กำรเช่ำและกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกบั
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่ำจำก
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พกั

อำศยั 

30,000,000 
บำท 

สำมญั 6,000,000 5 บำท 30,000,000 
บำท 

- - 

19) บริษัท บูทิค พระโขนง ทู จ ากัด (ขาย) 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 32/24 อำคำรซิโน-ไทย  
ทำวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: 02 260 1181, โทรสำร: 02 260 1182 

กำรเช่ำและกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกบั
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่ำจำก
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พกั

อำศยั 

30,000,000 
บำท 

สำมญั 6,000,000 5 บำท 30,000,000 
บำท 

- - 

20) บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส วัน จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 38.26 

21) บริษัท บูทิค พีเคเอ็นเอส จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

สำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 38.26 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 48 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

22) บริษัท บูทิค พระโขนง ทรี จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กำรเช่ำและกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกบั
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็น
ของ ตนเองหรือเช่ำจำก
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พกั

อำศยั 

51,000,000 
บำท 

สำมญั 10,200,000 5 บำท 51,000,000 
บำท 

N/A 38.25 

23) บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 221,520,000 
บำท 

สำมญั 44,304,000 5 บำท 221,520,000 
บำท 

N/A 26.00 

24) บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 98,425,000 
บำท 

สำมญั 19,685,000 5 บำท 98,425,000 
บำท 

N/A 63.00 

25) บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 133,200,000 
บำท 

สำมญั 26,640,000 5 บำท 60,900,000 
บำท 

N/A 99.97 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 49 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

26) บริษัท บูทิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อเีมล์:  info@boutiquecorporation.com 

ลงทนุในบริษัทอื่น 300,000 
บำท 

สำมญั 60,000 5 บำท 300,000 
บำท 

N/A 99.98 

27) บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

ลงทนุในบริษัทอื่น 101,600,000 
บำท 

สำมญั 20,320,000 5 บำท 73,440,000 
บำท 

N/A 50.98 

28) บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 100,600,000 
บำท 

สำมญั 20,120,000 5 บำท 72,440,000 
บำท 

N/A 50.97 

29) บริษัท บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 36 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 
 
 

โรงแรม 201,250,000 
บำท 

สำมญั 40,250,000 5 บำท 132,520,000 
บำท 

N/A 79.21 

mailto:info@boutiquecorporation.com


บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                              ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ                                                         

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 50 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

30) บริษัท บูทิค กมลา 1 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 162,946,205 
บำท 

สำมญั 30,056,352 5 บำท 87,800,015 
บำท 

N/A 66.30 

31) บริษัท บูทิค กมลา 2 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67  
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร)  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 186,748,695 
บำท 

สำมญั 33,883,648 5 บำท 88,200,015 
บำท 

N/A 66.30 

32) บีที ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี                   
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 65.00 

33) บีที ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี                 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 33.15 

34) บีที ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลที                
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 21.55 

35) บีที ภูเก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี                    
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 21.55 

mailto:info@boutiquecorporation.com
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

36) บีที ภูเก็ต แอลทีดี                            
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 21.55 

37) บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด                  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 68.00 

38) บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทู ลิมิเต็ด           
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 44.88 

39) บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วัน ลิมิเต็ด                    
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 26.03 

40) บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด                     
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 26.03 

41) มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 51.00 

42) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด      
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 265,500,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 265,500,000 1 บำท 265,500,000 บำท N/A 26.00 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

43) พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 175,000 
บำท 

หุ้นสำมญั กลุ่มบี 175,500 1 บำท 175,500 
บำท 

N/A 35.10 

44) ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี             
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐสิงคโปร์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : 1 ถนนโคลแมน #05-06เอ เดอะ อเดลฟี  
สิงคโปร์ (179803)  

บริษัทโฮลดิง้ส์ 3,000 
 เหรียญสิงคโปร์ 

หุ้นสำมญั 3,000 1  
เหรียญสิงคโปร์ 

2,076 
เหรียญสิงคโปร์ 

N/A 35.10 

45) บูทิค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด          
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 150,000,000 
บำท 

 

กลุ่ม เอ และ กลุ่ม 
บี 

106,394,000 1 บำท 106,394,000  
บำท 

N/A 63.00 

46) นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด      
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เดอะ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 105,894,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 105,894,000 1 บำท 105,894,000 
บำท 

N/A 63.00 

47) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ทู แอลทีดี 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั กลุ่ม เอ 
และ กลุ่ม บี 

64,972,000 1 บำท 65,850,000 
บำท 

N/A 100.00 กลุ่ม เอ 
66.30 กลุ่ม บี 

48) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ วัน แอลทีดี 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 87,800,000 1 บำท 87,800,000 
บำท 

N/A 66.30 

49) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ โฟร์ แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์
 

 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั กลุ่ม เอ 
และ กลุ่ม บี 

65,268,000 1 บำท 65,268,000 
บำท 

N/A 100.00 กลุ่ม เอ 
66.30 กลุ่ม บี 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น /ลงทุน  

 (ร้อยละ) 

50) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ทรี แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 88,200,000 1 บำท 88,200,000 
บำท 

N/A 66.30 

51) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ซิก แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 132,639,985 1 บำท 132,639,985 
บำท 

N/A 79.21 

52) บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ไฟว์ แอลทีดี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 132,569,985 1 บำท 132,569,985 
บำท 

N/A 79.21 

53) บีที พีเคเอ็นเอส ทู โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

54) บีที พีเคเอ็นเอส วัน โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด     
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

55) บีที พีเคเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด             
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี (เซเชลล์) แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล ์

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

56) ไชนีส แพนด้า แอลทีดี                       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซ/ีโอ เดอะ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2,  
เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอเนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 3,295.06 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 32.9506 บำท 3,295.06 
บำท 

N/A 65.00 
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ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 54 

 

6.2.1 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ: บริษัท ที่ปรึกษำ เอเซีย พลสั จ ำกดั ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 11/1 ถนน
สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
ชื่อผู้สอบบัญชี (รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2562): นำยวีระชัย รัตนจรัสกุล - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชัน้ 50 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 02-677-2000 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ: นำงสำว ณฏัยำ ฮวดสนุทร 02-620-8710 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
7.1.1. จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน   507,000,000.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) 
เรียกช ำระแล้ว   507,000,000.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) 

 แบ่งออกเป็น   หุ้นสำมญั 507,000,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) 
 หุ้นมลูค่ำหุ้นละ    1 บำท  
  ชื่อตลำดหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียน ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

 ชื่อย่อหลกัทรัพย์    BC 
7.1.2. หุ้นบริุมสิทธิ 

ไม่มี 
7.2. ผู้ถือหุ้น 

7.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(1) รำยชื่อผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวันที่  31 ธันวำคม 2562 (หุ้นสำมัญจ ำนวน

ทัง้สิน้ 507,000,000 หุ้น) มีดงันี ้
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

1 บริษัทบี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 129,200,000 25.5 
2 Element Capital Mauritius Ltd. 81,600,000 16.1 
3 นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล 41,109,850 8.1 
4 นำงรัศมี ทกัรำล 37,399,850 7.4 
5 Zenith Holding Mauritius Ltd. 34,000,000 6.7 
6 Elevhold Pte. Ltd. 20,400,000 4.0 
7 นำยดเิรก วินิชบตุร 6,000,000 1.2 
8 นำยใจมัน่ ทกัรำล 4,672,100 0.9 
9 นำยเอีย่ม งำมด ำรงค์ 3,700,000 0.7 
10 บริษัทไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกดั 3,391,776 0.7 

ยอดรวม 361,473,576 71.3 
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
บริษัท  บี  คอ ร์ปอเรชั่น  โฮลดิ ง้ ส์  จ ำกัด ประกอบธุ รกิจ ด้ำนกำรลงทุน  โดยมี รำยชื่ อผู้ ถือหุ้ น  
ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2562  ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจ/อาชีพหลกั จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท ทกัรำล แลนด์ จ ำกดั บริษัทลงทนุ 156,053 79.9976 
2 ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล ลิมิเต็ด บริษัทลงทนุ 39,014 19.9998 
3 นำย ปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล  นกัธุรกิจ 1 0.0005 
4 นำย มนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล นกัธุรกิจ 1 0.0005 
5 เด็กหญิง รัยษำ ทกัรำล  นกัธุรกิจ 1 0.0005 
6 นำง รัศมี ทกัรำล  นกัธุรกิจ 1 0.0005 
7 นำงสำว สรัุยญำ นฤหล้ำ นกัธุรกิจ 1 0.0005 

ยอดรวม 195,072  99.9999 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
- ไม่มี - 

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น  
7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

- ไม่มี – 
7.3.2. หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้
จำกกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิกำร

ออกตรำสำรหนีข้องบริษัท ในจ ำนวนมลูค่ำไม่เกินกว่ำ 500 ล้ำนบำท และมีมติเห็นชอบในกำรมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ//หรือ คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท ในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรออกตรำสำรหนีข้อง
บริษัทดงักล่ำว โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทฯ มียอดตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหน่ำยไปแล้วเป็นจ ำนวน 110 ล้ำนบำท จำก
จ ำนวนที่ได้รับกำรอนมุตัิ 500 ล้ำนบำท คงเหลือยอดที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยอีกจ ำนวน 390 ล้ำนบำท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ทำงบริษัทฯ ไม่มียอดหนีค้งค้ำงเหลือเนื่องจำกได้ช ำระตรำสำรหนีค้ืนเต็มจ ำนวนในไตรมำส 4 ปี 2562 แล้ว 
7.4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BC”) และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัจำกกำรหกัภำษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ำรอง
ต่ำงๆ ทุกประเภทตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้
ขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร  
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ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 
 2560 2561 2562 

เงินปันผล (บำท/หุ้น) N/A 0.15 0.11 
จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 340 340 507 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) N/A 83 37 

หมายเหตุ: 1. เงินปันผลระหว่ำงกำล จ่ำยจำกก ำไรสะสมของงบกำรเงินของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

 2. ภำยใต้กำรพิจำรณำอนมุตัิของที่ประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ที่จดัขึน้ในวนัที่ 23 เมษำยน 2563 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1. คณะกรรมการบริษัท 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 15 ก ำหนดให้บริษัทมีกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน  โดยกรรมกำรไม่น้อยกวำ่

กึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำร
จ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ก ำหนด และไม่มี
กรรมกำรอิสระรำยใดเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย  

8.1.1.  คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน  
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด หรือคิดเป็นร้อยละ 50 

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และกรรมกำรอิสระมีคุณสมบัติตำมข้อ  16 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนที่ ทจ. 4/2552 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัที่ 2 และประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 15/2554 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัท่ี 5)  

8.1.2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงนิเดือนประจ า จ านวน 5 ท่าน 
โดยประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ดงันัน้จึง

ก่อให้เกิดกำรถ่วงดลุระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกรรมกำรของบริษัททกุท่ำนไม่มี
ประวตัิกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทจุริตในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

นอกจำกนี ้BC มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล  และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ กรรมการบริษัท /1 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ - - 
2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำน - 
3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ประธำน 
4. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ/2 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร 
5. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล กรรมกำร - กรรมกำร 
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รายชื่อ กรรมการบริษัท /1 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 
7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 
8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำร - - 
9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์/3 กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 

หมำยเหต:ุ /1 กรรมกำรบ ริษัททุกท่ ำน  ไ ด้ผ่ ำนกำรอบรมหลักสูตรสมำคมส่ ง เส ริมสถำบันกรรมกำรบ ริษัท ไทยเ รียบ ร้อยแ ล้ว  
/2 นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

 /3 ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัที่ 27 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนมุตัิกำรแต่งตัง้นำยริชำร์ด  
  ปีเตอร์ เนวิลล์ ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำงสำวโซฟีมำรี วิน ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยกำรลำออก 
  ดงักล่ำวมีผลเม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2560  

กรรมกำรรำยที่ 6, รำยที่ 7 และรำยที่ 9 ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของบริษัท โดยได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึกษำ
และไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัท 

เลขำนุกำรคณะกรรมบริษัท คือ นำงสำวณัฏยำ ฮวดสนุทร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงสำววชัรวลัย์ 
บูรณบูลย์ และเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคือ  นำงสำวพรพิมล ชยัชนะขจร ทัง้นี ้นำงสำวพรพิมล 
ชยัชนะขจร ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2562 

8.1.3. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ  

และนำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำรสองในส่ีคนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
8.1.4.  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary 

Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิส ำคญั 4 ประกำร คือ 

1) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
2) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
3) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of  Obedience) 
4) กำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

8.1.5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติประจ ำทุก 3 เดือนหลังจำกรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำไตรมำส 

เสร็จสิน้ และจะมีกำรประชมุเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำเร่ืองที่สืบเนื่อง
จำกกำรประชมุครัง้ก่อน  

ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้ ส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็น
เร่งด่วน บริษัทอำจจะก ำหนดนดัประชุมเร็วกว่ำนัน้ก็ได้ ทัง้นีใ้นทำงปฏิบตัิ บริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำร
อย่ำงน้อย 7 วนั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ 
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ตำมปกติกำรประชุมจะใช้เวลำประมำณ 2 - 3 ชัว่โมง โดยมีประธำนกรรมกำรเป็นผู้ควบคุมกำรประชมุ นอกจำกนี ้ได้มีกำรจดบนัทึก
กำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำร
บริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้  

8.1.6. การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรในปี 2561 และปี 2562 มีดงันี ้ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 
1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ 9/10 5/6 - - - - 
2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ 10/10 6/6 5/5 4/4 - - 
3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ 7/10 3/6 4/5 4/4 4/4 5/5 
4. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ 4/10 4/6 4/5 3/4 3/4 4/5 
5. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล 10/10 6/6 - - 4/4 5/5 
6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล 9/10 6/6 - - - - 
7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ 8/10 5/6 - - - - 
8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ 10/10 5/6 - - - - 
9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์/1                7/8 4/6 - - - - 

หมำยเหต:ุ  /1 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เ ม่ือวันที่  27 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตัง้นำยริชำร์ด  
ปีเตอร์ เนวิลล์ ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำงสำวโซฟีมำรี วิน ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  

สำเหตุที่กรรมกำรขำดประชุม เนื่องจำกติดภำรกิจอื่นเร่งด่วน เช่น มีกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ โดยกรรมกำรที่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุฯ ได้มีกำรแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ 

8.2. คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหำรมีหน้ำที่บริหำรงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภำยใต้นโยบำยทำง
ธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติในแผนงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำน
บคุคล แก้ไขปัญหำหรือควำมขดัแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและด ำรงไว้ซึง่กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัมจี ำนวน 5 ท่ำน ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรักษำกำรรองประธำนอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
2. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ ประธำนฝ่ำยปฎิบตัิกำร 
3. นำงสำวณฏัยำ ฮวดสนุทร/1 ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน และเลขำนกุำรบริษัท 
4. นำงสำวสรุำงค์ จิรัฐิติกำลโชต ิ รองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร 
5. นำงสำวพรพิมล ชยัชนะขจร/2 รองประธำนอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

  หมำยเหต:ุ /1ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงินเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงินและมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 /2 นำงสำวพรพิมล ชยัชนะขจร ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหาร 
 เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทและกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัทออกจำกกัน 
และเพื่อให้กรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่สอดส่องดูแลประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงได้ แบ่งแยก
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกบัคณะผู้บริหำรของบริษัทอย่ำงชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของคณะผู้บริหำรของบริษัทในระดบันโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำร
ชดุย่อยชดุต่ำงๆ ขณะที่คณะผู้บริหำรของบริษัทท ำหน้ำที่บริหำรงำนรำยวนัในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  
ดังนัน้ ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จึงเป็นบุคคลคนละกันเสมอ โดยทัง้สองต ำแหน่งต้องเป็นกรรมกำร
บริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำรจะเป็นผู้ สรรหำเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่องดูแลกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้
ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวันโดยให้เป็นหน้ำที่ของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังเป็นผู้ ก ำหนด
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสงู ผ่ำนค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแล
กิจกำร โดยจะมีกำรทบทวนแผนดงักล่ำวเป็นประจ ำทกุปี 

ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยก
หน้ำที่ระหว่ำงกำรก ำกบัดูแลเชิงนโยบำยของบริษัทกับกำรบริหำรงำนได้อย่ำงชดัเจน นอกจำกนี ้ประธำนกรรมกำรยงัมีภำวะ
ผู้น ำ ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำยบริหำร โดยท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมทัง้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
และกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบติตำม
หลกักำรก ำกบัดแูล 

8.3. เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้นำงสำวณัฏยำ  
ฮวดสนุทร เป็นเลขำนกุำรบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เลขำนกุำรบริษัทได้จบกำรศกึษำและ
มีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนบญัชีและกำรเงิน ดแูลกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้อง
ทรำบเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
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คณะกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลให้มีกำรจดัท ำ
และเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุ รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชมุ
ผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและหรือผู้บริหำร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และ
ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของบริษัท และคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง 

เลขำนุกำรบริษัท ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรบริษัท (Advanced for Corporate Secretary)  
รุ่นท่ี 1/2560 และได้รับประกำศนียบตัรจำกสมำคมบริษัทจดทะเบียน 

8.3.1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยของ BC ดงัต่อไปนี ้
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยของ BC 

ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประธำน 1,200,000 ต่อคนต่อปี 400,000 ต่อคนต่อปี ไม่มีค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 600,000 ต่อคนต่อปี 200,000 ต่อคนต่อปี ไม่มีค่ำตอบแทน 
หมำยเหต:ุ 1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทมีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส  

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเท่ำนัน้ 

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ   
 (หน่วย: บำท) 

รายชื่อ 
กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 
1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ 1,200,000 1,200,000 - - - - 
2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ 600,000  600,000  400,000 400,000 - - 
3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ 600,000  600,000  200,000  200,000  - - 
4. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ 600,000  600,000  200,000  200,000  - - 
5. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล - - - - - - 
6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล - - - - - - 
7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ - - - - - - 
8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ - - - - - - 
9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์/1                      - - - - - - 

รวม 3,000,000 3,000,000 800,000 800,000   
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2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ในปี 2561 และปี 2562 กรรมกำร 3 รำยได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึกษำของบริษัทดงันี ้ 
(หน่วย: บำท) 

 ปี 2561 ปี 2562 

1. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล 6,739,950 5,400,000 
2. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ 600,000 600,000 
3. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์  600,000 900,000 

รวม 7,939,950 6,900,000 
หมำยเหต:ุ 1. ที่ปรึกษำทัง้ 3 รำยไม่เป็นผู้ มีอ ำนำจควบคมุหรือบริหำรงำนของบริษัท 

2. ส ำหรับนำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ ได้ท ำสญัญำเป็นที่ปรึกษำกบั BC เม่ือ 26 เม.ย. 2561 ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 75,000       
    บำทต่อเดือน โดยมีผลตัง้แต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป   
3. ณ วนัที่ 28 มิ.ย. 2561 นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล ได้รับเงินชดเชยตำมกฎหมำย (Legal Severance Pay) จ ำนวน  
    7,719,900 บำท 

3) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
(หน่วย: บำท) 

 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนผู้บริหำร/1 (ท่ำน) 5 5 
ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน (บำท)   
- เงินเดือน 52,533,340 55,117,070 
- ค่ำตอบแทนอื่นๆ/2 6,927,641 30,997,114 

รวม 59,460,981 86,114,184 
หมำยเหต:ุ  1 ผู้บริหำร ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนฝ่ำยปฎิบตัิกำร ประธำนฝ่ำยควบคุมกำรบญัชีและกำรเงิน รองประธำนอำวโุสสำย

งำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล และรองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร ทัง้นีค้่ำตอบแทนผู้บริหำรรองประธำนอำวุโสสำย
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของคุณพรพิมล ชัยชนะขจร มีค่ำตอบแทนตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 พฤศจิกำยน 2562 เนื่องจำก  
คณุพรพิมล ชยัชนะขจร ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 
/2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ หมำยถึง เงินโบนัส ค่ำตอบแทนผลประโยชน์พนักงำน ค่ำเล่ำเรียนบุตร กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และอ่ืนๆ ทัง้นีใ้นปี 
2561 ได้มีกำรยกเลิกสวสัดิกำรค่ำเล่ำเรียนบตุรแล้ว 

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ  
BC ได้จดัให้มีค่ำตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้บริหำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอเพื่อให้สำมำรถ

แข่งขนักบัสภำวะกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนผู้บริหำร/1 (ท่ำน) 5 5 
ค่ำตอบแทนอื่นๆรำยกำรหลกั (บำท)   
- เงินโบนสั 1,624,525 22,236,220 
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 ปี 2561 ปี 2562 

- ค่ำตอบแทนผลประโยชน์พนกังำน/2 2,537,980 6,092,847 
- กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 990,667 1,100,989 
อื่นๆ/3 1,774,469 1,567,058 

รวม 6,927,641 30,997,114 
หมำยเหตุ: /1 ผู้บริหำร ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนฝ่ำยปฎิบตัิกำร ประธำนฝ่ำยควบคุมกำรบญัชีและกำรเงิน รองประธำนอำวุโสสำย

งำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล และรองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร ทัง้นีค้่ำตอบแทนผู้บริหำรรองประธำนอำวุโสสำย
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของคุณพรพิมล ชัยชนะขจร มีค่ำตอบแทนตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 พฤศจิกำยน 2562 เนื่องจำก คุณ        
พรพิมล ชยัชนะขจร ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 

/2ค่ำตอบแทนผลประโยชน์พนกังำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรตัง้ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 
/3ค่ำตอบแทนอื่นๆ หมำยถึง กองทนุประกนัสงัคม ค่ำเดินทำง ค่ำประกนัสขุภำพกลุ่ม และอ่ืนๆ  

/4กำรเพิ่มขึน้ของค่ำตอบแทนผลประโยชน์พนักงำนเนื่องจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัที่ 5 เม.ย. 2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 5 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยเพิ่มอตัรำค่ำชดเชยกรณี
เลิกจ้ำงให้กบัลกูจ้ำงที่ท ำงำนครบ 20 ปีขึน้ไป จำก 300 วนัเป็น 400 วนั   

8.3.2. บุคลากร 
(1) จ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีพนกังำนทัง้หมด 229 คน 
(2) ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 136,740,496 ล้ำนบำท            
ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั ค่ำใช้จ่ำยผลประโยนชน์พนกังำน เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และสวสัดิกำรอื่นๆ  

ปี ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

2560 99,035,699 
2561 97,514,651 
2562 136,740,496 

 
(3) ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 
(4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
BC มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำพนกังำนในหลำยรูปแบบ ทัง้โดยกำรเสนอแผนกำรอบรมพนกังำนประจ ำปีโดย

ผู้อ ำนวยกำรแต่ละแผนก กำรขอเสนอกำรอบรมโดยพนกังำนประจ ำ รวมถึงกำรอบรมเนื่องจำกควำมจ ำเป็นเร่งด่วน โดย
งบประมำณในกำรอบรมทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปภำยใต้กำรควบคมุดแูลของผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ  BC 

รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดขีองบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และควำม
โปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนมุตัินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีซึง่ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ ดงันี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

BC ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชดัเจนตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่ส ำคญัในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำย
กำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน รวมไปถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็น เพื่อให้บุคลำกรของ BC 
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำม ประเมินผล และดแูลกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ BC ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  

ทัง้นี ้ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลกิจกำรให้สำมำรถแข่งขนัได้และมี
ผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว มีจริยธรรม เคำรพสิทธิ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและค ำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ เพื่อสร้ำงคณุค่ำให้แก่ BC อย่ำงยัง่ยืน 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้มอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรกิจกำรพร้อมทัง้ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจะก ำกบัดแูลให้กรรมกำรและผู้บริหำรให้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ก ำหนด
ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลกำรด ำเนินงำนของ BC ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบั และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร (objectives) เป็นไปเพื่อควำม
ยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกบักำรสร้ำงคณุค่ำให้ทัง้กิจกำร ลกูค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนำด 
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่
ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ
รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรบริษัทมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรบริษัทที่
มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก ำหนดไว้  
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดแูลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดแูลนโนบำยและกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่ BC ไปลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดแูลกำรบริหำรและพฒันำบคุลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และแรงจงูใจ
ที่เหมำะสม และก ำหนดให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่สอดคล้องกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอำจมีผลกระทบตอ่
กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของกิจกำร 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัและสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและ
จดักำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกร เพื่อให้สำมำรถ
บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรได้อย่ำงยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มัน่ใจว่ำ BC มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดแูลและจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้ระหว่ำง BC 
กบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกำส
ของ BC และกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบั BC ในลกัษณะที่ไม่สมควร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) ซึ่ง
ประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรดูแลกิจกำรของ BC กำรควบคุมภำยใน กำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนและกำร
เปิดเผยข้อมลูของ BC เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ นอกจำกนี ้BC ได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในเพื่อกำรก ำกบัดแูล
และกำรควบคมุภำยใน ทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำนท่ีมีประสิทธิภำพ โดย BC มีกำรจดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพือ่
ท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ที่วำงไว้  

BC มีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และปฏิบตัิตำมกฏหมำย
ที่เก่ียวข้องกบักำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดย BC ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิให้แก่กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร 
และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยซึง่ได้ระบไุว้ในส่วนของนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  

นอกจำกนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรเงินระบบควบคุมภำยในที่บกพร่องหรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของ BC ผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำร
ตรวจสอบและบรรษัทภิบำล (“กรรมการตรวจสอบฯ”) ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบำะแสที่แจ้งมำยงั BC จะถูกเก็บไว้เป็น
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ควำมลบั โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบฯ จะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบข้อมลูและหำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และ
จะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

BC ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนจรรยำบรรณ (Ethics Counselor Committee) เพื่อให้พนกังำน กรรมกำร 
และผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน
ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจได้ โดยกำรส่งข้อมลูเป็นรำยงำนท่ีมีข้อมลูเพียงพอ ชดัเจน มำที่ 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
170/67 ชัน้ 21 โอเชียนทำวเวอร์ 
ซอยสขุมุวิท 16 ถนนรัชดำภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพ 10110 
Email: wbcontact@boutiquecorporation.com 
 Hotline Number: 02-620-8713 
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครองและไม่มีกำรเปิดเผยตวัตน โดยทัว่ไปกำรด ำเนินกำรสืบสวนจะ

ใช้เวลำไม่เกิน 45 วนัหลงัจำกที่ได้รับเบำะแส 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคญัต่ำงๆ อย่ำงถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และจดัให้มีกลไกที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินในกรณีที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิ
หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดแูลให้มัน่ใจว่ำ ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของ BC ทัง้นี ้BC มีพนัธกิจ
ในกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
(1) BC จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ ถือหุ้น รับทรำบล่วงหน้ำก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกำศก ำหนด โดยในแต่ละ
วำระกำรประชมุจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบ รวมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีเวลำในกำรศกึษำข้อมลูล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ นอกจำกนี ้BC จะน ำข้อมลูดงักล่ำวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ BC 
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตวัเอง BC จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
หรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตำมที่ได้จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือนัด
ประชมุ 

(3) ในกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น BC จะใช้สถำนท่ีซึง่สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถำนที่จดักำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ BC  

mailto:wbcontact@boutiquecorporation.com
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(4) ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น BC จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชมุตำมหลกัเกณฑ์ที่ BC ก ำหนด โดย BC จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ BC  

(5) ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น BC จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ และจะมีกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของ 
BC ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุ  

(6) BC จะสนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรนบัผลกำรลงคะแนน 
(7) BC จะจดัให้มีบคุคลำกรที่เป็นอิสระท ำหน้ำที่ช่วยในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
(8) ภำยหลังกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้วเสร็จ BC จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนใน

สำระส ำคัญ รวมทัง้จะมีกำรบนัทึกประเด็นข้อซกัถำม ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และ BC จะจดัให้มีกำรบนัทึกวีดีทศัน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้และใช้อ้ำงอิง 
นอกจำกนี ้BC จะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุเผยแพร่บนเว็บไซต์ของBC เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้พิจำรณำ 

(9) BC จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผล โดย BC จะจ่ำยเงินปันผลด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัชี
ธนำคำร ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลำ และป้องกนัปัญหำเร่ืองเช็คช ำรุดสญูหำยหรือส่งถึงผู้ ถือหุ้นล่ำช้ำ 

ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ปฏิบัติตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก ำหนด และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และยงัท ำให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนัจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทต่อบุคคลภำยนอก ตลอดจนสร้ำงคณุค่ำให้แก่บริษัทอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้บริษัทสำมำรถแข่งขนัได้และมีผลประกอบกำรท่ี
ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว  โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำร
เปล่ียนแปลง โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และ
เจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท สิทธิในกำร
ได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส ำคัญของบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่
ส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  
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บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรำย
ย่อย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นสญัชำติไทยหรือต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

(1) บริษัทจะแจ้งก ำหนดกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้วำระกำรประชุมที่เก่ียวข้องต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ก ำหนดกำรประชุมดงักล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จะจดัท ำและเผยแพร่
หนงัสือเชิญประชมุทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกนั 

(2) บริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรือเสนอวำระเพิ่มเติมได้ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะก ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยจะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมทัง้หลักเกณฑ์เพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทจะเพิ่มวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้น    รำยย่อย
เสนอหรือไม่ 

(3) ในกำรด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยก่อนเร่ิม
กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระ 
และยังเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้
ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชมุจะด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระที่
ก ำหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระที่มี
ควำมส ำคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจ 

(4) ในวำระเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทจะสนบัสนนุให้มีกำรเลือกตัง้เป็นรำยคน 
(5) บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใดๆ อย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำใน

วำระที่เก่ียวข้องในกำรประชุมและบันทึกส่วนได้เสียดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชุม รวมทัง้ห้ำมมิให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย
อย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่จะไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระในวำระท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรประชมุในวำระนัน้ๆ  

(6) บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ โดยห้ำมบุคคลหรือ
หน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในน ำข้อมลูดงักล่ำวไปเปิดเผยต่อหน่วยงำนหรือบคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีที่บคุคลใดเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวหรือน ำข้อมูลนัน้ไปใช้ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ถือเป็นควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงและจะถกูลงโทษทำงวินยั นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร
ทุกคนที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยมีหน้ำที่จดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่เลขำนุกำรบริษัทเป็นประจ ำ
และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ ลกูจ้ำง คู่
ค้ำ และเจ้ำหนี ้สำธำรณชน และคู่แข่ง ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและกำร

เจริญเติบโตที่มัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูด้วยควำมโปร่งใสและ
เชื่อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น  
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(ข) พนักงาน 
บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้

ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและศกัยภำพของพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำรสมัมนำ 
และกำรฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงกบัพนกังำนทกุคน และพยำยำมสร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
สูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทัง้ยังได้ก ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้
พนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ข้อมลูภำยในอย่ำงเคร่งครัด เป็นต้น 

(ค) คู่ค้า 
บริษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเ ลือกคู่ ค้ำโดยกำรให้คู่ ค้ำแข่งขันบนข้อมูลที่ เท่ำ เทียมกัน และคัดเ ลือก  

คู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดท ำรูปแบบ
สญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของ
สญัญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกนักำรทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบริษัทซือ้สินค้ำจำก คู่
ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตัิตำมสญัญำต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด 

(ง) ลูกค้า 
บริษัทรับผิดชอบต่อลกูค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของลกูค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มำกที่สดุ เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว นอกจำกนี ้
บริษัทยงัจดัให้มีช่องทำงให้ลกูค้ำของบริษัทสำมำรถแจ้งปัญหำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำเก่ียวกบัสินค้ำและบริกำรของบริษัทได้อย่ำงรวดเร็ว 

(จ) เจ้าหนี ้
บริษัทจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำที่มีต่อเจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้และกำร

ดแูลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใต้สญัญำที่เก่ียวข้อง 
(ฉ) คู่แข่ง 
บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้สนับสนุนและส่งเส ริม

นโยบำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
(ช) สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทใส่ใจและให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อมและคณุภำพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

กำรด ำเนินงำนของบริษัท และส่งเสริมให้พนกังำนของบริษัทมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดั
ให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี ้บริษัทพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งส่ิงแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด ำเนิน
กิจกำรอยู่ 

นอกจำกนี ้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย 
ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่ำน
กรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลของบริษัทได้ ทัง้นี  ้ข้อมลูร้องเรียนและเบำะแสที่แจ้งมำยงับริษัทจะ
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ถูกเก็บไว้เป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบข้อมลูและ
หำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลำ ทัง้
ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีมีผลหรืออำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่ล้วนมี
ผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำม
หลกัเกณฑ์ของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทจะจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อส่ือสำรกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือ
หุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษทัให้แกผู่้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ และ
หน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กล่ำวคือ กำรรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่ำวสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมลูที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จะมีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึง่ข้อมลูดงักล่ำวรวมถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสมัพนัธ์ รำยงำน
ประจ ำปี โครงสร้ำงบริษัทและผู้บริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เอกสำร
ทำงทะเบียนของบริษัท กฎบตัรต่ำง ๆ เป็นต้น 

(3) บริษัทให้ควำมส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลจะเป็นผู้ สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม
ภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ และจะจดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัสนบัสนุนให้มีกำรจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินในทกุไตรมำส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยของบริษัท จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและกำรเข้ำประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมทัง้
กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี
ของบริษัท รวมถึงกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ลกัษณะและรำยละเอียดของค่ำตอบแทนของกรรมกำร
และผู้บริหำรระดบัสงูในบริษัทและบริษัทย่อย (หำกมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำร  
(6) บริษัทจะจดัให้มีรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

นโยบำยเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสงัคมที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว
รวมทัง้กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำน
ประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์

ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบั
ดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตอ่เนื่องไม่เกิน 9 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของบริษัท นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทสำมำรถเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือ
บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์

ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบั
ดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด โดยกรรมกำร
อิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบคุคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทสำมำรถเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้ บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน  ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่ อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทให้รับทรำบด้วย 

บริษัทเล็งเห็นถึงกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ชุดย่อย เพื่อสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมชดัเจน 
บริษัทจึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกฎบัตร และได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรดูแลกิจกำรของบริษัท กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชือ่ถือ 
รวมถึงกำรก ำกบักิจกำรของบริษัท 

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อสนบัสนุนคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมทัง้เสนอแนะรูปแบบ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อกำร
พิจำรณำและอนุมัติ ทัง้นีป้ระธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในกรรมกำรชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมกำร
บริหำร) เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 18 

 

คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรที่ เ ก่ียวข้องกับกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรให้ค ำแนะน ำในเร่ือง
ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนงำนให้
มีกำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำง  
เพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำยและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
ก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำร
บริษัท 

(1) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงแก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว โดยบริษัทจะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็น
ประจ ำทกุปี 

(2) หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 
บริษัทมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทได้ก ำหนดข้อพึงปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
และพนกังำนยึดถือเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น 
(ข) จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ต่อลกูค้ำ 
(ค) จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ต่อคู่ค้ำ คู่แขง่ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี ้
(ง) จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อพนกังำน 
(จ) จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทจะประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด 
(3) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็น
อิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับ
รำยกำรที่พิจำรณำเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททรำบ และต้องไม่เข้ำร่วม  กำรพิจำรณำ 
รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในรำยกำรดงักล่ำว 

บริษัทมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่สอดคล้องกบักฎหมำย 
ตลอดจนข้อบังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรำยกำร
ดงักล่ำวไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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(4) กำรควบคมุภำยใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยใน ทัง้ในระดับบริหำรและระดับ

ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมีกำรจดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคมุภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลตำมแผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้ 

(5) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกับ

ดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
(6) รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและผู้สอบบญัชีมำ
ประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 

โดยมีกำรก ำหนดวำระประชมุชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ บริษัทจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อน
วนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน และ
จะจดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ 
โดยในกำรประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียดประกอบกำร
ตดัสินใจที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดจะไม่เข้ำร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลกำรประเมินดงักล่ำว เพื่อรวบรวมควำมเห็นและ
น ำเสนอต่อท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี 

(5) ค่าตอบแทน 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดเป็นรำยปีตำมจ ำนวนที่ได้อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่จะต้อง

อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนึงถึงควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ ำนวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรโดยเฉล่ียของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
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คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท   
เป็นต้น ทัง้นี ้ภำยใต้งบประมำณที่ตัง้ไว้ในงบประมำณประจ ำปีของบริษัท เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษัท หรือใช้บริกำรของสถำบนัภำยนอก นอกจำกนีท้ำงบริษัทได้จดัให้มี
กำรปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรเข้ำใหม่ โดยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนเร่ืองต่ำงๆ อีกด้วย 

(7) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจ าปี  
ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทได้ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำร โดยก ำหนดให้มีกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมกลยทุธ์ที่วำงไว้ 
(8) การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท ในทุกครัง้ที่มี
กำรประชมุคระกรรมกำรบริษัท 

9.2. คณะกรรมการชุดต่างๆ 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  และคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) 

(1) คณะกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(2) ต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่

อยู่ในรำชอำณำจกัร  
(3) คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท (“ประธานฯ”) และในกรณีที่

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรบริษัทอีกคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็
ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนทัง้สิน้ 9 ท่ำน  

รายชื่อ กรรมการบริษัท  
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ - - 
2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำน - 
3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ประธำน 
4. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร 
5. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล กรรมกำร - กรรมกำร 
6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 
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รายชื่อ กรรมการบริษัท  
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 
8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำร - - 
9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 

คณุสมบตัิ 
(1) เป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์สจุริต มีจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมี

เวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่ BC ได้ 
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ BC หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน

ในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรบริษัทในนิติ
บุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ BC ไม่ว่ำจะท ำเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

(4) กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่ง
สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้เท่ำเทียมกนัเพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้ท ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบคุคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อผู้ เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เพื่อด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมนโยบำยและหลักกำรที่ก ำหนด และน ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

(2) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยนีเ้ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้ ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเข้ำรับต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรบริษัทในกรณีดงักล่ำวให้อยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

(3) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) โดยกรรมกำรบริษัทซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับ
ต ำแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จบัสลำกกนั ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมกำรบริษัทคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

 นอกจำกกรณีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแล้วกรรมกำรบริษัทอำจพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
- ตำย 
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- ลำออก 
- ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท มหำชนจ ำกดัและ

กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
- ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
- ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนฯ และเลขำนุกำรบริษัท โดยกำร
ลำออกนัน้ให้มีผลต่อเมื่อบคุคลดงักล่ำวได้รับใบลำออก หรือเวลำอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในใบลำออก 

- กำรเกษียณอำยขุองกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เป็นลกูจ้ำงของ BC จะไม่สำมำรถเข้ำ
รับเลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทที่มีวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัทเร่ิมต้นภำยหลงัจำกอำยคุรบ 75 
ปีได้ ในส่วนกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นลกูจ้ำงของ BC หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอำยจุำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท
ตำมกำรเกษียณอำยขุองลกูจ้ำง  

อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
(1) ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต 
(2) ก ำหนดรำยละเอียดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผน

ธุรกิจ งบประมำณ ของกลุ่มบริษัทตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรน ำเสนอ รวมถึงก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและ
ผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

(3) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของฝ่ำยจดักำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำน
และงบประมำณ  

(4) ด ำเนินกำรให้กลุ่มบริษัทมีระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภำยใน และ
ระบบตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

(5) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  
(6) อนุมัติกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพิจำรณำโดยที่

ประชุมผู้ ถือหุ้น) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรด ำเนินงำนใดๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(7) อนมุตัิและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นต้องพิจำรณำโดยที่ประชมุผู้
ถือหุ้น) ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(8) อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ BC  
(9) ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน 
(10) ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และจัดให้มีกำรปรับใช้

นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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(11) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ คณะกรรมกำรสรรหำฯ  และ/หรือ คณะกรรมกำรชุด
ย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  

(12) แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ BC 
เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(13) พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ BC และค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ เสนอ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

(14) ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสินใจที่เหมำะสม 
(15) จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผล

กำรด ำเนินงำนของ BC ในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 
(16) จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ BC  
(17) จดัให้มีกำรประเมินผลตนเองประจ ำปีในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อพิจำรณำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทว่ำ

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ 
(18) พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของ BC อย่ำงเป็นธรรม 
(19) มอบหมำยให้กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรบริษัท 
 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนมุตัิรำยกำร
ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับกลุ่มบริษัทยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้   

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภบิาล 
องค์ประกอบ 

ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบฯ 1 คนต้องเป็นผู้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เลือกกรรมกำรตรวจสอบฯ 1 คนเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และแต่งตัง้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เก่ียวกับกำรนดัหมำยกำร
ประชมุ กำรจดัเตรียมวำระกำรประชมุ กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุ และกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน  
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รายชื่อ กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล 

1. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำน 
2. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 
3. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 

คณุสมบตัิ 
(1) เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 
(2) ไม่เป็นกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ BC บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ BC 
(3) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(4) เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบฯ  และมีกรรมกำรตรวจสอบฯ 

อย่ำงน้อย 1 คนเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(1) ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบฯ โดยวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรตรวจสอบฯ ให้เป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของ 
BC ต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ BC ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบฯ ลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบฯ รำยใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนที่
กรรมกำรตรวจสอบฯ ท่ีลำออก 

(2) กรรมกำรตรวจสอบฯ ซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้อีก 
(3) ในกรณีจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบฯ ต ่ำกว่ำ 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติแต่งตัง้

กรรมกำรตรวจสอบฯ รำยใหม่ เพื่อให้มีจ ำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วนัที่มีจ ำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบฯ ไม่ครบถ้วน 

อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  
(1) สอบทำนให้ BC มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ 
(2) พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีภำยนอกของ  BC เพื่อให้ผู้ ถือ

หุ้นอนุมัติ พร้อมทัง้เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละหน่ึง 1 ครัง้ 

(3) สอบทำนให้ BC มีระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
(4) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้กำรอนมุตัิในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง

หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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(5) สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของ BC เพื่อให้มั่นใจว่ำ BC มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม มีกลไกรวมถึง
ขัน้ตอนท่ีเหมำะสมเพื่อท่ีจะสำมำรถระบถุึงควำมเส่ียงหลกัและควบคมุควำมเส่ียงหลักนัน้ได้อย่ำงทนัเวลำ 

(6) พิจำรณำแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของ BC โดยเทียบเคียงกบัแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรขององค์กรในต่ำงประเทศ 
และท ำควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

(7) สอบทำนกำรด ำเนินงำนของ BC เพื่อให้มัน่ใจว่ำ BC ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎและ
ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวกบัธุรกิจของ BC  

(8) สอบทำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎและระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องธุรกิจของ  BC เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อ BC และให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องและครบถ้วน 

(9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของ BC 
ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนฯ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้ 

▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ BC  
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของ BC  
▪ ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบของตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ BC  
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
▪ จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบฯ แต่ละท่ำน 
▪ ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  
▪ รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นของ  BC และผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับ

สภำวกำรณ์ปัจจบุนั 
(11) ตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำง หรือน ำผู้ เชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบ  
(12) หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึง่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและ

ผลกำรด ำเนินงำนของ BC ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เห็นสมควร 

▪ รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
▪ กำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
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▪ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎ ระเบียบและประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ BC  

(13) หำกคณะกรรมกำรบริษัทไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบฯ รำยใดรำยหนึ่ง
อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(14) สอบทำน และให้ควำมเห็นเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
(15) สอบทำน และให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของ BC  
(16) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 

(3) คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
องค์ประกอบ 

ต้องประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยสมำชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และสมำชิก 1 คนต้องเป็น
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรว่ำงลงในช่วงเวลำใด ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้ท ำหน้ำที่รักษำกำรในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แทน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จนกว่ำคณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคนใหม่ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ เลือกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) 1 คน ให้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ และแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชมุ กำรจดัเตรียมวำระกำรประชมุ กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม 
และกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน  

รายชื่อ กรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

1. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ ประธำน 
2. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 
3. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล กรรมกำร กรรมกำร 

คณุสมบตัิ 
(1) เป็นบคุคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์สจุริต มีจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำอย่ำง

เพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่ BC ได้ 
(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ BC หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือ

กรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ BC ไม่ว่ำจะท ำเพือ่
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัททรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
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(1) ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรสรรหำฯ โดยกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และให้
เป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรณีที่กรรมกำรสรรหำฯ ลำออกก่อนครบวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
เลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนที่ 

(2) กรรมกำรสรรหำฯ ซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ได้อีก 
(3) ในกรณีกรรมกำรสรรหำฯ ต ่ำกว่ำ 3 คน ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำฯ รำยใหม่ เพื่อให้มีจ ำนวนครบถ้วน

ทนัทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจ ำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่ครบถ้วน 
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่สอบทำน ประเมิน และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแต่งตัง้ผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรบริษัทและกระบวนกำรพิจำรณำคดัเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสม ซึ่งจะด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  
(2) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั BC  
(3) กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  
(4) กำรน ำโปรแกรมกำรพฒันำควำมเชี่ยวชำญของคณะกรรมกำรบริษัทมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง 
(5) กลยทุธ์และแผนเก่ียวกบักำรสืบทอดอ ำนำจบริหำรงำนส ำหรับผู้บริหำรของ BC  
(6) แผนกำรให้บ ำเหน็จและรำงวลัจงูใจในกำรท ำงำนของพนกังำนที่อำจเสนอโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมทัง้โบนสั หุ้น 

หรือแผนกำรให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นพนกังำน 
(7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นรำยปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจบุนั 
(8) ก ำหนดเงินเดือน ผลประโยชน์และค่ำตอบแทนของ (1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ (2) บคุคลที่ด ำรงต ำแหน่งสงูสดุ ใน 

(ก) แผนกกำรเงินและกำรบญัชี (ข) แผนกพฒันำธุรกิจ (ค) แผนกบริหำรสินทรัพย์ และ (ง) แผนกทรัพยำกรบคุคล  
(9) ประเมินศกัยภำพของบคุคลที่จะเข้ำสืบทอดต ำแหน่ง และอนมุตัิกลยทุธ์และแผนเก่ียวกบักำรสืบทอดอ ำนำจบริหำร คณะ

ผู้บริหำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 BC มีผู้บริหำรมีจ ำนวนทัง้สิน้ 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรักษำกำรรองประธำนอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
2. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ ประธำนฝ่ำยปฎิบตัิกำร 
3. นำงสำวณฏัยำ ฮวดสนุทร/1 ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน และเลขำนกุำรบริษัท 
4. นำงสำวสรุำงค์ จิรัฐิติกำลโชติ รองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร 
5. นำงสำวพรพิมล ชยัชนะขจร/2 รองประธำนอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

  หมำยเหต:ุ /1ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงินเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงินและมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 /2 นำงสำวพรพิมล ชยัชนะขจร ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(1) ก ำกับ ดูแล บริหำร และปฏิบัติงำนประจ ำวนัตำมปกติธุรกิจของ BC ให้เป็นไปตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์ 

แผนธุรกิจ และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
(2) จดัท ำวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนธุรกิจ และงบประมำณของ

กลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตัิต่อไป และด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิ รวมทัง้
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3) จดักำรและก ำกบัดแูลธุรกรรมทัง้หมดที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของ BC 
(4) เจรจำ และเข้ำท ำสญัญำ และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ BC ภำยในอ ำนำจและวงเงินตำมที่

ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุตัิ  
(5) อนุมตัิกำรกู้ยืมเงิน และกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกบุคคลหรือสถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืม ตลอดจนกำรจ ำน ำ จ ำนอง หรือเข้ำ

เป็นผู้ค ำ้ประกนัของกลุ่มบริษัท ภำยในอ ำนำจและวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุตัิ 
(6) อนุมตัิแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ BC ภำยในอ ำนำจและวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจ

อนมุตัิ 
(7) ว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก และเลิกจ้ำงผู้บริหำรและพนกังำนในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(8) มีอ ำนำจก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จรำงวลั เงินโบนสั และปรับขึน้เงินเดือนส ำหรับผู้บริหำร (นอกเหนือจำก

บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งสงูสดุใน (ก) แผนกกำรเงินและบญัชี (ข) แผนกพฒันำธุรกิจ (ค) แผนกบริหำรจดักำรทรัพย์สิน และ 
(ง) แผนกทรัพยำกรบคุคล และพนกังำนในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(9) ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำงๆ ภำยใน BC เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ BC เป็นไปตำมนโยบำยและเพื่อ
ผลประโยชน์ของ BC รวมถึงรักษำระเบียบวินยัภำยในองค์กร 

(10) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ดงักล่ำว 

(11) มอบอ ำนำจให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(12) ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรำบผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ

หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั
กลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมกำร
บริษัทได้อนมุตัิไว้ 

เลขานุการบริษัท 
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท 
(1) จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำรบริษัท หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท รำยงำนประจ ำปีของ BC หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำร 
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(3) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 
ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ทรำบภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ี BC ได้รับรำยงำนนัน้ 

(4) ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นเก่ียวกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ของ BC ที่คณะกรรมกำรบริษัทต้องกำรทรำบ และ
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูต้องสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนด และกฎหมำยที่มีนยัส ำคญั
ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

(5) จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และข้อพึงปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 
(6) บนัทึกรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มกีำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
(7) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
(8) ดูแลกิจกำรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทนุก ำหนด และ/หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

9.3. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร  
(1) กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้ท ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อผู้ เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมนโยบำยและหลักกำรที่ก ำหนด โดยจะพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมตำมกฎบตัร ข้อบงัคบั และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์กับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ BC และคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะน ำเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร กรรมกำรอิสระของบริษัทประกอบด้วย 

รายชื่อ กรรมการบริษัท 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ 
3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ 
4. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ กรรมกำรอิสระ 

คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
(1) เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 

(ส ำนกังำน ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกำศก ำหนด 
(2) ไม่เป็นกรรมกำรบริษัทที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
(3) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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(4) เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และมีกรรมกำร
ตรวจสอบฯ อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบญัชีหรือกำรเงนิอย่ำงเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อผู้ เข้ำรับกำร

เลือกตัง้ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตำมนโยบำยและหลักกำรที่ก ำหนด โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

(2) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่
ระบุไว้ในนโยบำยนี ้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเข้ำรับต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวให้อยู่ใน
ต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง 

(3) ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 
โดยกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็น
ผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

นอกจำกกรณีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษัทอำจพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ

กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
(จ) ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนฯ และเลขำนกุำรบริษัท โดยกำรลำออกนัน้ให้
มีผลต่อเมื่อบคุคลดงักล่ำวได้รับใบลำออก หรือเวลำอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในใบลำออก 
 กำรเกษียณอำยุของกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นลกูจ้ำงของบริษัทจะไม่สำมำรถเข้ำรับเลือกตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีมวีำระกำรเป็นกรรมกำรเร่ิมต้นภำยหลงัจำกอำยคุรบ 75 ปีได้ ในส่วนกรรมกำรท่ีเป็นลกูจ้ำงของบริษทั
หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอำยจุำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมกำรเกษียณอำยขุองลกูจ้ำง 

(3) การสรรหาและการแต่งตัง้ผู้บริหาร 
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 

เป็นผู้ พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
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ด ำเนินงำนของบริษัท และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลวุตัถุประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป 

9.4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

BC มีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่อง 
ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของ BC เพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คง และผลกำรด ำเนินงำนของ 
BC  

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยนัน้ BC จะส่งตัวแทนของ BC ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกับธุรกิจที่ BC เข้ำลงทุนเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว เพื่อให้  BC สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงำนหน่ึง BC จึงก ำหนดให้ตวัแทนของ BC จะต้องบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัท
ย่อยให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึง่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
นัน้ๆ นอกจำกนี ้BC จะมีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดในบริษัทย่อย  

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมนัน้ BC จะส่งตัวแทนของ BC ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกับธุรกิจที่ BC เข้ำลงทุนเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพื่อให้  BC สำมำรถดูแล
กิจกำร และกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมนัน้ๆ  

BC จะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนีย้ัง 
ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึง่เป็นตวัแทนของ BC มีหน้ำที่ดแูลให้บริษัทย่อยใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบั
กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัท
ดงักล่ำวในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของ BC รวมถึงก ำกับดูแลให้มีกำรจดัเก็บข้อมูลและกำรบนัทึกบัญชีให้ BC สำมำรถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินได้ทนัก ำหนดด้วย 

9.5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัตินโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท โดย BC ให้
ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในของ BC และได้ปฏิบัติตำมนโยบำยซึ่งห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงของ BC น ำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของ  BC ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม รวมทัง้ต้องไม่ท ำกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของ BC โดยใช้ข้อมลูภำยใน นอกจำกนี ้ BC ได้ก ำหนดแนวทำงป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน ดงันี ้
(1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของ BC เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
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(2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ BC รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะจดัท ำ และเปิดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ  BC ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี ้
ให้แก่ BC ในวนัเดียวกนักบัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(3) ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของกลุ่มบริษัทท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซึง่มีผลหรือ
อำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย์จะต้องงดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ BC ในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือ
ข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่ข้อมลูดงักล่ำวของ BC ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมลูดงักล่ำวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมลู
นัน้ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้หำกมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดงักล่ำวข้ำงต้น  BC จะถือเป็น
ควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของ BC โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ 
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงให้พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำน 

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ีในปี 2562 BC ได้จ่ำยค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ

บญัชี จ ำกดั และบริษัทอื่นๆ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายการ  
2562  

(หน่วย: บาท) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั:  

ค่ำสอบบญัชีของบริษัท 4,400,000 
ค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ 7,770,000 
ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) 400,000 
รวม 12,570,000 
บริษัทอื่นๆ 440,600* 
รวมทัง้หมด 13,010,600 

หมายเหตุ: *ส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ใช้อตัรำขำยถวัเฉลี่ยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2562 

9.7. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
กำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

BC มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนส ำหรับกลุ่มผู้บริหำรในต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่และต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดของ (ก) แผนกกำรเงินและกำรบัญชี (ข) แผนพัฒนำธุรกิจ (ค) แผนกบริหำร
สินทรัพย์ และ (ง) แผนกทรัพยำกรบุคคล ซึ่งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะเป็นแกนหลกัในกำรพิจำรณำผู้ที่มีศกัยภำพที่เหมำะสม 
ร่วมกับกำรพิจำรณำจำกผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรสูงสุดในแต่ละแผนกดงักล่ำว เพื่อวำงแผนพฒันำ
ศกัยภำพของผู้ รับสืบทอดต ำแหน่งให้มีควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็น รวมถึงสมรรถนะ (Competency) ที่เหมำะสมใน
กำรด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคญัต่อไป 
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กำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ BC เพื่อให้สอดคล้องต่อ “หลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)” ทัง้นี  ้
คณะกรรมกำรบริษัท ได้อนุมตัิกำรแก้ไขนโยบำยดงักล่ำวเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ BC ให้มีประสิทธิภำพสงูสดุ โดย
ในส่วนของรำยงำนควำมยัง่ยืนนัน้ให้ BC พิจำรณำจดัท ำเมื่อมีควำมพร้อมตอ่ไป นอกจำกนี ้BC จะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นประจ ำทกุปีต่อไป 
กำรประเมินกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance Self-Assessment)  
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมิน
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ 
BC ได้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีได้เป็นอย่ำงดี มีเพียงในเร่ืองกำรจดัเตรียมเว็บไซต์ของ BC ที่ใช้เผยแพร่
ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวกบั BC ต่อบคุคลภำยนอกรวมถึงนกัลงทนุในอนำคตที่ยงัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ (Bribery and Corruption Assessment) 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น (Bribery and Corruption Assessment) ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำ BC ได้มี
กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่แล้ว ยกเว้นในเร่ืองของกำรสร้ำงควำมตระหนกัถึงภำพลกัษณ์ของ BC ในด้ำนนี ้
ต่อบคุคลภำยนอก ซึง่ BC จะสำมำรถแก้ไขจดุนีไ้ด้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรจดัท ำเว็บไซต์ของ BC แล้วเสร็จ 
ช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อแจ้งเบำะแสกรณีทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ มีดงันี ้

- ทำงเว็ปไซต์ของบริษัทท่ี www.boutiquecorporation.com/th > นกัลงทนุสมัพนัธ์ > แจ้งเบำะแส 
- ทำงไปรษณีย์ ถึง แผนกเลขำนุกำรบริษัท อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 170/67, ชัน้ที่ 21, ซอย สุขุมวิท 16 แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1. นโยบายและภาพรวมของสาระส าคัญต่อโครงการ CSR 
เนื่องจำก บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) เห็นควำมส ำคัญของกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบ

ต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมดแูลเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมอย่ำงมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ทำงบริษัทจึงมีกำรจดัท ำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม Corporate 
Social Responsibility (CSR) โดยกำรปลูกต้นรวงผึง้จ ำนวน 17 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ำรัชกำลที่ 10 เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระ
เกียรติและถวำยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั กำรปลกูต้นรวงผึง้ครัง้นีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกำลที่ 
10 จ ำนวน 100,000 ต้น เพื่อถวำยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั และเป็นกำรเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว ลดมลพิษในอำกำศ 
10.2. การด าเนินงานและการจัดท ารายการ  

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรจัดท ำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นประจ ำทุกปี มีแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ตระหนกัถึงส่ิงแวดล้อมและส่วนรวม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัท ำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยกำรปลูกต้นรวงผึง้จ ำนวน 17 ต้น ณ อุทยำนเบญจสิริ และสวนป่ำเบญจกิติ ในวันที่ 17 กันยำยน 

http://www.boutiquecorporation.com/th
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2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลดมลพิษในอำกำศ โดยร่วมมือกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสวนสำธำรณะ ส ำนกัส่ิงแวดล้อม 
และหวัหน้ำอทุยำนเบญจสิริและสวนป่ำเบญจกิติ ร่วมกนัปลกูต้นรวงผึง้ ตำมแผนงำนท่ีได้ระบไุว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

- ไม่มี – 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยใน จึงได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุ
ทัง้ในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นให้มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of Treadway Commission) มำประยกุต์ใช้ให้กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมสมบรูณ์มำก
ยิ่งขึน้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ BC มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกที่สดุ 
 นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ได้มีกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภำวะแวดล้อม กำร
บริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม 
และมีควำมเห็นว่ำระบบควบคมุภำยในของ BC มีควำมเพียงพอและเหมำะสม  
 BC ได้ว่ำจ้ำงบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จ ำกัด (Unique) เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ จนถึงสิน้ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ทัง้นี ้ปัจจุบัน Unique เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่ทำง BC ได้ว่ำจ้ำงในกำรตรวจสอบภำยในมำโดยตลอดตัง้แต่ปี 2560 - 2561 รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงและ
แก้ไขประเด็นต่ำงๆ ใน ปี 2562 โดยปี 2562 BC ได้ด ำเนินกำรจดัจ้ำงพนกังำนตรวจสอบภำยในเพิ่มอีก 1 ต ำแหน่ง รวมทัง้หมด 
3 ต ำแหน่ง เพื่อเสริมศกัยภำพระบบควบคมุภำยในให้แก่ BC 
 BC ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และบรรษัทภิบำล (คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ) ท ำกำรสอบทำน ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและน ำเสนอต่อ
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คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ตลอดจนกำรควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมเพียงพอและ
เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลด
ควำมผิดพลำด กำรควบคมุควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ และจดัให้มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถกูต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ BC 
 
11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษัท 
- ไม่มี – 

11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2559 ได้อนุมตัิแต่งตัง้ให้ นำงสำว วชัรวลัย์ 
บูรณบูลย์ ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นหวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยในและมีควำมเห็นว่ำนำงสำว วชัรวลัย์ บูรณบูลย์ มีควำมเหมำะสมที่
จะปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยในของ  BC ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีวุฒิกำรศึกษำ
บริหำรธุ รกิจ  (Bachelor of Business Administration) จำก University of Illinois Chicago ประเทศสหรัฐอเม ริกำ  มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนทำงด้ำนบญัชีทัง้ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นระยะเวลำ 26 ปี และได้เข้ำรับ
กำรอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
(The Institute of Internal Auditors of Thailand)  
 ทัง้นี ้กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จดักำรส ำนกัตรวจสอบภำยในของ BC จะต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยในของ BC ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 3 ของแบบ 56-1 
 นอกจำกนี ้BC ได้จดัจ้ำงบริษัท ยนูิค แอดไวเซอร์ จ ำกดั (Unique Advisor) เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ จนถึงสิน้ ปี 2562 ทัง้นี  ้ปัจจุบัน Unique เป็นผู้
ตรวจสอบภำยในท่ีทำง BC ได้ว่ำจ้ำงในกำรตรวจสอบภำยในของปี 2560 - 2562 รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงและแก้ไข
ประเด็นต่ำงๆ ที่ตรวจพบเจอทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในของ BC มีจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 
3 คน 
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12. รายการระหว่างกัน  

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 
1. นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล (“PT”) • เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ BC ด้วยสดัส่วนกำรถือ

หุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมรวม 67% (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562) 
2. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล (“MT”)  • เป็นกรรมกำร ท่ีปรึกษำของ BC ตำมสญัญำว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ และเป็นบิดำ

ของ PT  
• MT ถือหุ้น BC คิดเป็นสดัส่วน 67.8% (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562) 

3. นำงรัศมี ทกัรำล (“RT”) • เป็นมำรดำของ PT 
• RT ถือหุ้น BC คิดเป็นสดัส่วน 7.4% ซึ่งน้อยกว่ำ 10% ดงันัน้ RT จึงไม่ใช่

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562) 
4. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ (“UG”) 

 
• เป็นกรรมกำรและท่ีปรึกษำของ BC ตำมสญัญำว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ  
• UG ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ BC 

5. บ ริษั ท  ส แคว ร์ รู ท  49 อิ น เ วส เ ม้ น ท์             
แอลทีดี (“SQ49”) 
ประกอบธุ รกิ จ :  ด้ ำนต่ ำ งๆ  (Global 
Business Activity)  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
กฎหมำยของประเทศท่ีเข้ำไปท ำธุรกิจ 

• เป็นบริษัทท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยประเทศมอริเชียส 
• มีกรรมกำรร่วมกนัคือ PT และ MT  
• ผู้ ถือหุ้นขัน้สงูสดุคือครอบครัวทกัรำล 100% (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 

2562)  

6. บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกัด (มหำชน) 
(“Bangkok Post”) 
ประกอบธุรกิจ: สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บำงกอก โพสต ์

• มีกรรมกำรร่วมกนัคือนำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ  
• นำยรัสเซล เลตัน เคคูเอวำ ไม่ได้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมใน 

Bangkok Post (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562) 
 

7. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ • เป็นกรรมกำรและท่ีปรึกษำของ BC ตำมสญัญำว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ  
• RN ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ BC 

8. Mr. Mohit Maheshwari (“MM”) • เป็นบตุรเขยของ MT (สมรสกบับตุรสำวของ MT) 
• เป็นผู้ ร่วมลงทุน 1.28% ในโครงกำรกมลำ (เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท BOH2L 

กบั BOH4L 1.28%) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562) 
9. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

(“BAM”) 
• กรรมกำรร่วมกนัคือ PT และ MT  
• ผู้ ถือหุ้นขัน้สงูสดุคือ PT ถือหุ้น 50% และ RT ถือหุ้น 50% (ข้อมลู ณ วนัท่ี 

30 ธันวำคม 2562) 
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รายการระหว่างกันของ BC และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ในปี 2561 และ ปี 2562 BC มีกำรเข้ำท ำรำยกำรกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งโดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนี ้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2561 ปี 2562 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล
(“MT”) 

1.1 ค่ำที่ปรึกษำ 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,739,950 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400,000 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MT เป็นที่ปรึกษำให้แก่ PT ตัง้แต่ PT เร่ิมท ำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เมื่อปี 2547 และได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึกษำอย่ำต่อเนื่อง  
• เมื่อ 1 ม.ค. 2551 BAM ได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำง MT เป็นผู้บริหำรที่ให้ค ำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้จดักำร (PT ในขณะนัน้) โดย MT เป็นกรรมกำร

ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนกรรมกำรผู้จดักำร ให้ควำมช่วยเหลือในกำรหำแหล่งเงินกู้  โดยได้รับค่ำที่ปรึกษำเดือนละ 150,000 บำท และมีกำร
ปรับอตัรำค่ำที่ปรึกษำประจ ำปี  

• 15 ธ.ค. 2558 มีกำรโอนย้ำยกำรว่ำจ้ำง MT จำก BAM ไปยัง BC โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 โดยในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 
2559 MT ได้รับค่ำที่ปรึกษำจำก BC เป็นจ ำนวน 650,000 บำท ต่อเดือน ต่อมำมีกำรปรับประจ ำปีเป็นเดือนละ  683,800 บำทในเดือน 
ก.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 และเดือนละ 717,990 บำทในเดือน ก.ค. 2560 – พ.ค. 2561  

• ณ 1 มิ.ย. 2561 MT ขอเกษียณอำยแุละได้รับเงินเกษียณอำยตุำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย MT จะด ำรงต ำแหน่งเป็นเพียงกรรมกำรที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) และเป็นที่ปรึกษำของ BC ตัง้แต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หลกัของ MT ภำยหลงัเกษียณอำย ุคือ ช่วยแนะน ำ ติดต่อและบริหำรผู้ ร่วมลงทนุซึ่งที่ผ่ำนมำ ได้แก่ ผู้ ร่วมลงทนุในโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด 
อพำร์ทเม้นท์ ทริลเลี่ยนท์ สขุมุวิท 18, โรงแรมโอโซ พทัยำ, ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ สขุมุวิท 47, โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง, กลุ่มโรงแรมซิ
ทำดีนส์, โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ ฮับ ภูเก็ต, โรงแรมสุขุมวิท 16-2, โครงกำรซัมเมอร์ ฮิลล์และซัมเมอร์ฮับ, เป็นที่ปรึกษำให้แก่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรด้ำนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ, เทคนิคกำรต่อรอง, กลยุทธ์กำรหำเงินทุน, เป็นผู้ติดต่อต่อหลกั (Contact 
Person) กับผู้ ร่วมลงทนุในเร่ืองต่ำงๆ เช่น กำรระดมทุน กำรเรียกเงินลงทุนเพิ่ม กำรให้ข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกับโครงกำรแก่ผู้ ร่วมลงทุน กำร
ขำยโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ ร่วมทุนกลุ่มที่เป็นคนรู้จักได้แก่นักลงทุนที่เคยลงทุนในอดีตและยังลงทุนอยู่ในโครงกำรใหม่ๆของ
บริษัทในปัจจุบัน, เป็นที่ปรึกษำด้ำนแผนธุรกิจ ด้ำนกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, เป็นผู้ลงนำมเอกสำรกับธนำคำร/สถำบันกำรเงิน
ของ BC และบริษัทย่อย และเป็นผู้ลงนำมในเอกสำรส ำคญัของ BC และบริษัทย่อย หรือเอกสำรส ำคญัอื่นใดตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งหำกพิจำรณำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำของ MT กบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหวัข้อ 11.2.1 นัน้ จะเห็นได้ว่ำ MT มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำ
มำกกว่ำกำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม ่ำเสมอในบริษัทวนัละ 3-4 ชัว่โมง  

• ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2561 เป็นต้นไป MT จะได้รับเพียงค่ำที่ปรึกษำเดือนละ 450,000 บำท โดยไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
ใดอีก (รวมถึงกำรไม่รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2561 ปี 2562 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
1.2 เงินชดเชยตำมกฎหมำย  
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

 
 
 
 
 
 

7,179,900 
- 

 
 
 

 
 
 
- 
- 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนครัง้ที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้ให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติ

อนมุตัิขอบเขตหน้ำที่และอตัรำค่ำที่ปรึกษำของ MT ดงักล่ำว 
• รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ BC โดยนำย MT ได้มีส่วนช่วยในกำรให้ค ำปรึกษำแก่ PT กำร

ก ำหนดอัตรำที่ปรึกษำมีกำรคิดโดยพิจำรณำจำกคณุสมบัติและประสบกำรณ์ของ  MT  ซึ่งเป็นกำรก ำหนดอัตรำที่ไม่ต่ำงจำกกำรว่ำจ้ำง
บคุคลภำยนอกที่มีคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ใกล้เคียงกบั MT 

• ที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้อนมุตัิเงินชดเชยตำมกฎหมำย(Legal Severance 
Pay)  ของ MT คิดเป็นจ ำนวน 7,719,900 บำท ซึ่งเทียบเท่ำกับ 10 เดือนของเงินเดือนสุดท้ำยที่ MT ได้รับคือ 717,990 บำท โดยฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล ได้จ่ำยเงินดงักล่ำวให้แก่ MT ในวนัที่ 28 มิ.ย. 2561 

• รำยกำรดงักล่ำวได้น ำเข้ำให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 5/2561 วนัที่ 9 พ.ย. 2561 รับทรำบและให้ควำมเห็น  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดังกล่ำวสืบเนื่องจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ในอดีตคือกำรเกษียณอำยุของ MT จำกกำรท ำงำนในบริษัท มีควำมจ ำเป็นและ

สมเหตุสมผล โดยมีกำรจ่ำยเป็นไปตำมกฎหมำยคือท ำงำนเกิน 10 ปีขึน้ไป จะได้เงินชดเชยเป็นค่ำจ้ำง 300 วันหรือไม่เกิน 10 เดือนของ
เงินเดือนสดุท้ำยที่ได้รับ 

• ถึงแม้ว่ำรำยกำรดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว แต่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องกำรได้รับรำยงำนกำรจ่ำยเงินชดเชยในทำงปฏิบัติโดยไม่ล่ำช้ำ จึงได้ย ำ้ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องประสำนงำนและให้ข้อมูล
ร่วมกนัอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลำ    

• รำยกำรดงักล่ำวจะไม่เกิดขึน้อีกในอนำคต 
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2. บริษัท สแควร์รูท 49 อิน
เวสเม้นท์ แอลทีดี 
(“SQ49”) 

2.1 เงินรับล่วงหน้ำ 
(Advance) จำก SQ49 ให้ 
SRPI 
ยอดคงค้ำง ณ ต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด 
(ลดลง)ระหว่ำงงวด 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

 
 

140,485 
- 

(140,485) 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

• ในปี 2557 SQ49 ได้ให้เงินทดรอง (Advance) แก่ SRPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BC เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยเงิน Advance ดงักล่ำว
ไม่มีก ำหนดช ำระคืนและไม่มีกำรคิดดอกเบีย้  

• Advance คงค้ำงดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรที่ SRPI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมิได้มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ จึงไม่มีรำยได้นอกจำก
เงินปันผลรับจำกบริษัทที่ลงทนุ โดยเงินปันผลรับดงักล่ำวจะเกิดขึน้เมื่อบริษัทที่ SRPI ลงทุนนัน้มีกำรขำยโครงกำรหรือทรัพย์สินที่ถืออยู่
เป็นผลส ำเร็จ  

• SRPI ช ำระคืนเงินรับล่วงหน้ำนีท้ัง้จ ำนวนเมื่อได้รับเงินจำกกำรขำย BPK4 (โครงกำร Hyatt Place) ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในอดีต มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ SRPI เนื่องจำก SRPI ต้องกำรใช้

เงินทนุในกำรเสริมสภำพคล่องและใช้สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำคืนและไม่มีกำรคิดดอกเบีย้
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกบัสภำพคล่องจำกกำรด ำเนินงำนของ SRPI   

3. บริษัท บำงกอก โพสต์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“Bangkok Post”)  

3.1 ค่ำสมำชิกหนงัสือพิมพ์ 
(ของ BSA) 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

51,100 
4,340 

51,100 
4,340 

• BSA สมัครสมำชิกหนังสือพิมพ์บำงกอก โพสต์ (Bangkok Post) ส ำหรับให้บริกำรในเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ Oakwood 24 จ ำนวนวนัละ 
10 ฉบบัและมีค่ำหนงัสือพิมพ์ฉบบัละ 14 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่คิดกบับคุคลทัว่ไป   

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กบั BSA เป็นรำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิด

กบับคุคลทัว่ไป  

 3.2 ค่ำสมำชิกหนงัสือพิมพ์ 
(ของ BC) 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

11,500 
- 

- 
- 

• BC สมคัรรับสมำชิกหนังสือพิมพ์บำงกอก โพสต์ (Bangkok Post) ระยะยำวล่วงหน้ำส ำหรับ 26 เดือน (2 ก.พ. 61-19 เม.ย. 63) ส ำหรับ
ใช้ในส ำนกังำนใหญ่ จ ำนวน 1 หน่วยสมำชิก ซึ่งได้รับค่ำสมำชิกที่ Bangkok Post คิดกบับคุคลทัว่ไป 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์กบั BC เป็นรำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิดกบั

บคุคลทัว่ไป  

 3.3 ค่ำโฆษณำหนงัสือพิมพ์ 
(ของ BC) 
 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

- 
 
- 

650,000 
 

695,500 

• BC ได้ลงโฆษณำในหนงัสือพิมพ์บำงกอก โพสต์ วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เนื่องจำก BC ฉลองครบรอบ15 ปี ของกำรก่อตัง้บริษัท ใน
โฆษณำมีจดหมำยจำกกรรมกำรผู้บริหำรรวมถึงประวตัิและโครงกำรต่ำงๆของบริษัท รำคำค่ำโฆษณำ 650,000 บำท ส ำหรับ หน้ำสีเต็ม 
2 หน้ำเป็นรำคำที่บำงกอก โพสต์ คิดกบับคุคลทัว่ไป   
   

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ครัง้เดียวและมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์กบั BC 
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4.นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ 
(“UG”) 
 

ค่ำที่ปรึกษำ 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

600,000 
- 

600,000 
- 

• เมื่อ 1 มี.ค. 2557 BAM ได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำง UG เป็นที่ปรึกษำเพ่ือให้ค ำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่น ธุรกิจ กำรเงิน เงินกู้ยืม สญัญำต่ำงๆ 
ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยและลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดย UG ได้รับค่ำที่
ปรึกษำ 50,000 บำทต่อเดือน  

• ต่อมำเมื่อ 1 ธ.ค. 2558 มีกำรโอนย้ำยกำรว่ำงจ้ำง UG จำก BAM ไปยงั BC โดยยงัคงเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสญัญำไว้ตำมเดิม  
• UG ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและที่ปรึกษำ โดยจะได้รับเพียงค่ำที่ปรึกษำเดือนละ 50,000 บำท และไม่ได้รับ

ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงกำรไม่รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร) 
• หำกพิจำรณำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำของ UG กับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎบัตร

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ 9.2 นัน้ จะเห็นได้ว่ำ UG มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำมำกกว่ำกำรเป็น
กรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม ่ำเสมอในบริษัทวนัละ 3-4 ชัว่โมง 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนครัง้ที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้ให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติ

อนมุตัิขอบเขตหน้ำที่และอตัรำค่ำที่ปรึกษำของ UG ดงักล่ำว 
• รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์กบั BC โดยนำย UG ได้มีส่วนช่วยในกำรให้ค ำปรึกษำแก่ BC อย่ำงดี

มำโดยตลอด กำรก ำหนดอตัรำที่ปรึกษำมีกำรคิดโดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของ UG รวมถึงชัว่โมงกำรท ำงำนให้ BC  
ซึ่งเป็นกำรก ำหนดอัตรำที่ไม่ต่ำงจำกกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์และชั่วโมงกำรท ำงำนใกล้เคียงกับ UG 
และค่ำตอบแทนรวมที่ UG ได้รับต่อปีคิดเป็น  600,000 บำท ซึ่งเท่ำกบัค่ำตอบแทนที่กรรมกำรอิสระได้รับ จึงเห็นว่ำค่ำตอบแทนดงักล่ำว
สมเหตสุมผล  
 

5.นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ 
(“RN”) 
 

ค่ำที่ปรึกษำ 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

600,000 
- 

900,000 
- 

• เมื่อ 26 เม.ย. 2561 BC ได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำง RN เป็นที่ปรึกษำเพ่ือให้ค ำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ กำรให้ค ำแนะน ำ
กลยุทธ์ในกำรติดต่อกับนักลงทุนที่มำลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ, ให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงกำรลงทุน กำร
วำงแผน และกลยทุธ์ต่ำงๆ, กำรให้ควำมเห็นเร่ืองรำยงำนทำงกำรเงิน กำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงกำรเงินในมุมมองของนักลงทนุ, และเป็นที่
ปรึกษำให้แก่ผู้บริหำรสงูสดุด้ำนบัญชีและกำรเงิน เนื่องจำกคณุเนวิลล์มีประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรลงทนุและด้ำนบัญชี
และกำรเงิน ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำรคือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(มหำชน) โดย RN จะได้รับค่ำที่ปรึกษำ 75,000 บำทต่อเดือน มีผลตัง้แต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป 

• RN ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและที่ปรึกษำ โดยจะได้รับเพียงค่ำที่ปรึกษำเดือนละ 75,000 บำท และไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงกำรไม่รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร) 

• หำกพิจำรณำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำของ RN กับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ 9.2 นัน้ จะเห็นได้ว่ำ RN มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำมำกกว่ำกำรเป็น
กรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม ่ำเสมอทกุสปัดำห์ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนครัง้ที่ 1 เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ได้ให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติ

อนมุตัิขอบเขตหน้ำที่และอตัรำค่ำที่ปรึกษำของ RN ดงักล่ำว 
• รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ  BC กำรก ำหนดอัตรำที่ปรึกษำมีกำรคิดโดยพิจำรณำจำก

คณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของ RN รวมถึงชัว่โมงกำรท ำงำนให้ BC  ซึ่งเป็นกำรก ำหนดอตัรำที่ไม่ต่ำงจำกกำรว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกที่มี
คณุสมบตัิและประสบกำรณ์และชัว่โมงกำรท ำงำนใกล้เคียงกบั RN จึงเห็นว่ำค่ำตอบแทนดงักล่ำวสมเหตสุมผล  

6. Mr.Mohit Maheshwari 
(“MM”) 

6.1 เงินรับค่ำธรรมเนียม
ด ำเนินกำร (Origination Fee)  
รำยได้ค่ำธรรมเนียม
ด ำเนินกำร (Origination Fee)  
 
รำยได้รับล่วงหน้ำ-ยอดคงค้ำง  

4,295,794 
 
 
- 
 
 

4,295,794 
 

- 
 
 

4,295,794 
 
 
- 
 

• MM มีควำมสนใจในกำรลงทุนในโครงกำรกมลำ ตำมค ำชักชวนของ MT จึงได้ลงนำมในข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 
Agreement หรือ SHA) ลงวนัที่ 28 กนัยำยน 2561 และข้อตกลงเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร (Origination Service Agreement 
หรือ OSA) ลงวันที่ 21 กันยำยน 2561 และสญัญำที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมลงทนุในโครงกำรกมลำ โดยจะเข้ำมำถือหุ้นใน BKMLH 6% โดย 
BKMLH เป็นบริษัทโฮลดิง้ของกลุ่มบริษัทที่ด ำเนินโครงกำรกมลำ 

• OSA ก ำหนดเรียกเก็บ Origination Fee จำก MM จ ำนวน 5,154,953 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม)  
• ต่อมำ MM ได้ลงนำมในสญัญำโอนสิทธิในกำรลงทุนตำมสญัญำ SHA, OSA และสญัญำที่เกี่ยวข้อง (ลงวันที่ 2 พ.ย. 2561) ให้แก่นัก

ลงทนุ 2 รำยที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนักบั BC รำยละ 0.5% ท ำให้ MM คงเหลือสดัส่วนกำรลงทนุในโครงกำรกมลำนี ้5% และ Origination 
Fee ที่ MM ต้องจ่ำยก็ลดลงตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่จะลดลง คิดเป็น Origination Fee 4,295,794 บำท MM ได้ช ำระเงินเข้ำมำให้แก่ BC 
แล้วในวันที่ 7 ธ.ค. 2018 ทัง้นี ้รำยกำรดังกล่ำว บันทึกเป็นเจ้ำหนีอ้ื่นในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธ.ค. 2561 และ 30 กันยำยน 
2562 ตำมล ำดบั เนื่องจำกยงัไม่ได้มีกำรโอนหุ้นใน BKMLH ให้ MM แต่ใน วนัที่ 13 ธันวำคม 2562 ได้มีกำรโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

• Origination Fee ที่ MM จ่ำยเข้ำมำคิดเป็น 5.6% ของต้นทนุรวมโครงกำร  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• ที่ประชุมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี

ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์กบั BC  เป็นรำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิดกบัผู้ ร่วมลงทนุทัว่ไป
ที่คิดไม่ต ่ำกว่ำ 3% ของต้นทนุรวมโครงกำร 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 42 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2561 ปี 2562 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 6.2 เงินกู้ยืมจำกผู้ ร่วมลงทนุ 
ยอดยกมำ 
กู้ เพิ่มระหว่ำงปี/งวด 
ลดลงระหว่ำงปี/งวด 
ยอด ณ สิน้ปี/งวด 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 

2,276,350 
(2,276,350) 

- 
 

65,811 
- 
 

• MM ในฐำนะผู้ ร่วมลงทนุซึ่งเดิมมีแผนจะเข้ำมำถือหุ้น 6% ในโครงกำรกมลำ ดงัที่ได้อธิบำยในหวัข้อ 6.1 แต่ได้มีกำรลงนำมในสญัญำโอน
สิทธิในกำรลงทนุลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561 ให้แก่นกัลงทนุ 2 รำยที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนักบั BC รำยละ 0.5% รวมเป็น 1% ท ำให้ MM จะถือ
หุ้นในโครงกำรกมลำ 5%  

• ทัง้นี ้MM ได้ลงนำมในสญัญำเงินกู้ยืมระหว่ำง BKMLH (ผู้กู้ ) กบั MM (ผู้ให้กู้ ) ลงวนัที่ 28 กนัยำยน 2561 ส ำหรับวงเงินกู้ยืม 18,000,000 
บำท แต่จำกกำรโอนสิทธิในกำรลงทนุออกไป 1% ดังกล่ำวท ำให้ MM คงเหลือสดัส่วนกำรลงทนุในโครงกำรกมลำนี ้5% และจะต้องให้
เงินกู้ยืมแก่ BKLMH ลดลงเหลือ 15,000,000 บำท ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยมีอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมเท่ำกบั MLR-1% โดยใช้ 
MLR ของธนำคำรไทยพำณิชย์ ซึ่งเป็นอตัรำเดียวกบัที่ระบใุนสญัญำเงินกู้ยืมกบัผู้ ร่วมลงทนุรำยอื่นๆ  

• เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม 2562 MM ได้โอนเงินกู้ยืมดงักล่ำวมำยงับญัชีของ BKMLH  
• เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 BKMLH ได้โอนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ทัง้หมดคืน MM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• ที่ประชุมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี

ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์กบั BC  เป็นรำยกำรปกติที่ผู้ ร่วมลงทนุจะต้องให้กำรสนับสนนุด้ำนกำรเงินตำมสดัส่วน
ของกำรถือหุ้น ตำมที่ตกลงกันในข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement หรือ SHA) และสญัญำกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบีย้
เหมือนกบัผู้ ร่วมลงทนุรำยอื่นๆ ทัว่ไป 
 

7. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจ
เม้นท์ จ ำกดั (“BAM”) 

7.1 ค่ำที่พกั 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 
7.2 ค่ำที่พกั 
ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 
 

 

- 
- 
 
- 
- 
 

23,458 
25,100 

 
4,860 
5,200 

 

• เป็นค่ำที่พักส ำหรับแขกของ BAM ที่ได้เข้ำพักที่โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub Pattayaในกลุ่มโรงแรมของBC ภำยใต้ บริษัท 
BMT2 ค่ำห้องพกัเป็นค่ำที่โรงแรม คิดกบับคุคลทัว่ไป   
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
• รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์กบั BMT2 และ เป็นรำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิดกบับคุคลทัว่ไป  

 
 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 1 
 

ส่วนที่ 3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1) งบการเงนิของบริษัท บูทคิ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุ
วันที่ 31ธันวำคม 2560, 2561 และ 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำในรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัท 

  



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 2 
 

     บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562 
 งบตรวจสอบ 

สินทรัพย์ 2560 2561 2562 

 ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 283.0 9.0% 229.7  6.6 % 492.4 12.8% 

   ลกูหนีก้ำรค้ำ 29.9  1.0 % 20.1  0.6 % 10.4 0.3% 

   ลกูหนีอ่ื้น 67.3  2.1 % 77.9  2.2 % 61.1 1.6% 

   สินค้ำคงเหลือ 1.1 0.0% 1.1  0.0 % 1.2 0.0% 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพ่ือขำย 

652.4 20.8% -  -    -    -   

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12.1 0.4% 15.3  0.4 % 13.0 0.3% 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,045.7 33.4% 344.0  9.9 % 578.2 15.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

   เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 3.2  0.1 % 3.1  0.1 % 53.5 1.4% 

   เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 124.8  4.0 % 143.4  4.1 % 177.3 4.6% 

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 53.7  1.7 % 53.7  1.5 % 53.7 1.4% 

   ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 10.2  0.3 % 14.3  0.4 % 17.0 0.4% 

   ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,627.2  52.0 % 2,460.4  70.5 % 2,811.8 73.1% 

   สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ  3.3  0.1 % 3.4  0.1 % 6.3 0.2% 

   ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 239.4  7.6 % 411.7  11.8 % 106.4 2.8% 

   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 12.1  0.4 % 21.1  0.6 % 19.9 0.5% 

   เงินมดัจ ำที่ดิน 9.2  0.3 %  -    -   7.5 0.2% 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 3.2  0.1 % 32.4  0.9 % 13.4 0.3% 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,086.3 66.6% 3,143.5  90.1 % 3,266.8 85.0% 

   รวมสินทรัพย์ 3,132.0  100.0 % 3,487.5  100.0 % 3,845.0 100.0% 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 3 
 

      บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562 
 งบตรวจสอบ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560 2561 2562 

 ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

เจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำง 77.4 2.5% 174.7 5.0% 55.0 1.4% 

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร* 1068.4 34.1% 1,715.3 49.2% 1,795.1 46.7% 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรอ่ืน และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 595.7 19.0% 556.0 15.9% 395.8 10.3% 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรอ่ืน 102.4 3.3% 100.0 2.9% 99.2 2.6% 

หุ้นกู้ 102.7 3.3% 108.3 3.1%  -   0.0% 

หนีส้ินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 

499.2 15.9%  -   0.0%  -   0.0% 

ภำระผกูพนัในผลขำดทนุในกำรร่วมค้ำ 8.2 0.3% 6.5 0.2% 9.5 0.2% 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 94.4 3.0% 103.0 3.0% 114.1 3.0% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 28.1 0.9% 43.9 1.3% 8.6 0.2% 

รวมหนีสิ้น 2,666.8 85.1% 2,954.0 84.7% 2,747.1 71.4% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

   ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 340.0  10.9 % 340.0  9.7 % 507.0 13.2% 

ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั - - - - 294.6 7.7% 

ส่วนเกินทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสว่นได้เสยีบริษัทย่อย 133.0  4.2 % 199.0  5.7 % 232.3 6.0% 

ก ำไร (ขำดทนุ )สะสม        

   จดัสรรแล้ว 2.8  0.1 % 5.6  0.2 % 6.3 0.2% 

   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขำดทนุสะสม)  (282.4) (9.0%) (384.1) (11.0%) (465.0) (12.1%) 

ผลตำ่งจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั (90.3) (2.9%) (86.3) (2.5%) (86.1) (2.2%) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 439.4  14.0 % 443.1  12.7 % 474.4 12.3% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 542.4  17.3 % 517.2  14.8 % 963.5 25.1% 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 4 
 

 งบตรวจสอบ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560 2561 2562 

 ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท %ของ
สินทรัพย์
รวม 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (77.2) (2.5%) 16.3  0.5 % 134.4 3.5% 

รวมส่วน )ขาด (ของผู้ถือหุ้น  465.3  14.9 % 533.5  15.3 % 1,097.9 28.6% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,132.0  100.0 % 3,487.5  100.0 % 3,845.0 100.0% 

หมำยเหต:ุ *รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
  



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 5 
 

      บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562  
 งบตรวจสอบ 

รายการ 2560 2561 2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ 207.0  42.5%  231.4  41.6%  236.2 29.7% 

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 28.1  5.8%  16.9  3.0%  18.9 2.4% 

รำยได้จำกกำรยกเลิกและสิน้สดุสญัญำบริหำร 14.5  3.0%  7.2  1.3%  11.2 1.4% 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 230.9  47.4%  291.0  52.3%  522.8 65.8% 

ดอกเบีย้รับ 3.5  0.7%  3.4  0.6%  3.7 0.5% 

รำยได้อ่ืน 2.8  0.6%  6.1  1.1%  2.1 0.3% 

รวมรายได้ 486.7 100.0%  556.2 100.0% 794.9 100.0% 

ต้นทนุจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ 91.6  18.8%  92.2  16.6%  105.0 13.2% 

ต้นทนุจำกกำรให้บริกำร 9.2  1.9%  5.9  1.1%  8.9 1.1% 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 62.2  12.8%  56.0  10.1%  55.7 7.0% 

ขำดทนุจำกกำรตีรำคำที่ดิน 2.3  0.5%   -    -   - 0.0% 

ต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย 19.9  4.1%  20.3  3.6%  18.3 2.3% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 207.6  42.7%  206.3  37.1%  284.5 35.8% 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 95.0  19.5%  100.7  18.1%  131.7 16.6% 

รวมค่าใช้จ่าย 487.8 100.2%  481.4  86.5%  604.1 76.0% 

ส่วนแบ่งผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ )10.6( )2.2%( 4.7  0.8%  6.5 0.8% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (11.7) (2.4%) 79.5  14.3%  197.4 24.8% 

รำยได้ )ค่ำใช้จ่ำย( ภำษีเงินได้ )3.6( )0.7%( )18.1( )3.3%( (47.8) (6.0%) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  149.6 18.8% 

 

 

  



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 6 
 

  งบตรวจสอบ  

รายการ 2560 2561 2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

      

ก ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดินในบริษัทย่อย 569.5 117.0%  26.5  4.8%  41.4 5.2% 

ก ำไร)ขำดทนุ(จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนที่

ก ำหนดไว้ 

1.4  0.3%  )0.4( )0.1%( (5.7) (0.7%) 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในกำรร่วมค้ำ-สทุธิจำกภำษีเงินได้ 187.3  38.5%  16.9  3.0%  24.5 3.1% 

ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุ

ในภำยหลงั 

)114.2( )23.5%( )5.2( )0.9%( (7.1) (0.9%) 

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุภำยหลงั 644.0 132.3%  37.8  6.8%  53.0 6.7% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 628.7 129.2%  99.2  17.8%  202.6 25.5% 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 15.6  3.2%  )66.7( )12.0%( (71.6) (9.0%) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ )30.9( )6.3%( 128.1  23.0%  221.2 27.8% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี/งวด (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  149.6 18.8% 

 

 

  



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 7 
 

 งบตรวจสอบ 

รายการ 2560 2561 2562 

(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี
เงินได้ 

      

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 448.0  92.1%  26.5  4.8%  31.4 3.9% 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 196.0  40.3%  11.2  2.0%  21.6 2.7% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 644.0 132.3%  37.8  6.8%  53.0 6.7% 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 463.6  95.3%  )40.1( )7.2%( (40.2) (5.1%) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 165.1  33.9%  139.4  25.1%  242.8 30.5% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 628.7 129.2%  99.2  17.8%  202.6 25.5% 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.05  (0.20)  (0.20)  

 
      

  



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 8 
 

     บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
       งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562  
รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไร )ขำดทนุ( ส ำหรับปี  )15.3( 61.4 149.6 

ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร )ขำดทนุ( เป็นเงินสดรับ )จ่ำย(    

ค่ำใช้จ่ำย )รำยได้( ภำษีเงินได้ 3.6 18.1 47.8 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 95.0 100.7 131.7 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 37.7 22.3 35.0 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 3.1   6.0 8.9 

ค่ำเช่ำตดัจ ำหนำ่ย 24.5 33.7 20.7 

ขำดทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินในบริษัทยอ่ย 2.3 )2.3( - 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำสทุธิจำกภำษี 10.6 )4.7( (6.5) 

หนีส้งสยัจะสญู - - 2.4 

)ก ำไร( ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ )0.0( 0.3 (0.4) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยคำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ  -   0.0 0.9 

ดอกเบีย้รับ )3.5( )3.4( (3.7) 

)ก ำไร( ขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย )230.9( )291.0( (522.8) 

 (73.0) (58.9) (136.5) 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    

ลกูหนีก้ำรค้ำ )27.8( 3.2 (8.0) 

ลกูหนีอ่ื้น )3.2( )25.2( (23.1) 

สินค้ำคงเหลือ )0.2( 0.0 (0.2) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น )5.4( )3.6( 6.9 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั )0.0( 0.0 (0.4) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น )0.6( )29.1( 17.2 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 2.9 1.0 3.7 

เจ้ำหนีอ่ื้น 15.3 )8.6( 36.0 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.1 )7.2( (2.4) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.6 5.0 1.0 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 15.4 5.2 4.7 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน  (74.0) (118.2) (101.1) 

ภำษีเงินได้จ่ำยออก )11.4( )14.1( (47.7) 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 9 
 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบตรวจสอบ 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (85.5) (132.3) (148.8) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนัเพ่ิมขึน้ - - (50.0) 

เงินสดรับสทุธิจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 438.1 918.8 928.9 

เงินสดจ่ำยส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย )17.3( )20.5( (20.5) 

เงินสดรับจำกำรขำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 0.0 0.0 0.4 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ )505.1( )730.6( (451.0) 

เงินสดรับ )จ่ำย( จำกเงินมดัจ ำที่ดิน )9.2(  -   (7.5) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน )2.2( )0.4( (3.6) 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึน้ )194.3( )205.4( (117.1) 

รับดอกเบีย้ 0.7 0.7 1.0 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (289.3) (37.5) 280.6 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับ)จ่ำย(จำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 0.7 67.0 (60.5) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน )1.1( )1.0( (3.2) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกธนำคำร 537.2 659.8 482.4 

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมจำกธนำคำร )184.3( )509.2( (348.0) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 30.0  -   2.3 

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั )106.8(  -   - 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกกิจกำรอ่ืน 152.6 95.6 111.2 

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมจำกกิจกำรอ่ืน )36.3( )135.3( (163.0) 

เงินสดรับสทุธิจำกกำรออกหุ้นกู้  101.9 3.2 (110.0) 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั - - 457.6 

เงินปันผลจ่ำยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท - )51.0( - 

เงินปันผลจ่ำยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ )36.1( )165.3( (243.8) 

เงินสดรับจำกกำรโอนหุ้นให้สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 55.7 245.0 125.5 

จ่ำยดอกเบีย้ )70.6( )97.9( (119.7) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 442.9 110.9 130.9 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 68.2 (58.8) 262.7 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 220.4 283.0 229.7 

เงินสดในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหนำ่ยทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย )5.5( 5.5 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 283.0 229.7 492.4 



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 10 
 

(2)  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกิจ 
       บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

                                อัตราส่วนทางการเงนิณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562  

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ 

2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)      

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ  1.1  0.6  1.2 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว เท่ำ  0.3  0.5  1.0 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ  )0.1( )0.2( (0.3) 

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ1 เท่ำ  12.6  10.2  17.4 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย1 วนั  28.6  35.2  20.9 

อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ เท่ำ  44.0  160.2  164.1 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วนั  8.2  2.2  2.2 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ วนั  47.8  40.6  37.4 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั  7.5  8.9  9.7 

Cash Cycle วนั 29.2  28.6  13.4 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น2 % 66.1% 71.8% 78.5% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน2 % 17.3% 33.0% 41.7% 

อตัรำก ำไรอ่ืน3 %  0.8%   0.7%  0.7% 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % )102.6%( )73.4%( (45.2%) 

EBITDA Margin %  29.9%   42.5%  48.4% 

อตัรำก ำไรสทุธิ4 % )3.1%(  11.0%  18.8% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % )15.9%(  12.3%  18.3% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น )Fully Diluted( % )5.8%(  9.2%  15.2% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)     

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % )0.6%(  1.9%  4.1% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร %  3.4%   5.7%  7.8% 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ เท่ำ  0.2   0.2  0.2 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  5.7  5.5  2.5 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ  )0.8( )1.2( (1.1) 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั5 เท่ำ  )0.1( )0.1( (0.1) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล6 %  -   83.0%  37.3% 
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หมำยเหต:ุ 
(1) ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย ไม่น ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยมำรวมในกำรค ำนวณ 
(2) อตัรำก ำไรขัน้ต้น และอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน น ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยมำรวมในกำรค ำนวณ เนื่องจำกเป็น

ธุรกิจหลกัของกิจกำร 
(3) อตัรำก ำไรอ่ืน ค ำนวนจำก )ดอกเบีย้รับ + ก ำไรจำกกำรได้รับยกเว้นดอกเบีย้จ่ำย + รำยได้อ่ืน - ขำดทนุจำกกำรตีรำคำที่ดิน( / รำยได้รวม 
(4) อตัรำก ำไรสทุธิของบริษัท น ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยมำรวมในกำรค ำนวณ เนื่องจำกเป็นธุรกิจหลกัของกิจกำร 
(5) อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั )Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน / )เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระหนีส้ินตำมสญัญำ

เช่ำกำรเงิน + เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืม + เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ + ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่เพ่ิมขึน้ + เงินปันผลจ่ำย + กำรได้มำซึง่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ( 

(6) อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล น ำตวัเลขส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุเข้ำมำค ำนวณ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
14.1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

ภาพรวมผลประกอบการ  
บริษัทรำยงำนรำยได้รวมงบประจ ำปี 2562 เท่ำกับ 795 ล้ำนบำท เติบโตที่ 239 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.9 

เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้รวมงบประจ ำปี 2561 เนื่องจำกกำรขำยโครงกำรซมัเมอร์ ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ ฮบั ออฟฟิศ ในช่วงไตร
มำส 2/2562 รวมถึงผลประกอบกำรของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมที่ดีขึน้ โดยมีสำเหตุมำจำก )1) กำรเปิดตัว
โครงกำรโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั ตัง้แต่ไตรมำส 2/2562 รวมถึงกำรเปิดตวัโครงกำรโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยำ 
ในช่วงไตรมำส 4/2562, (2) กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนห้องพกัจำกจ ำนวน 760 ห้อง ณ สิน้ปี 2561 เป็นจ ำนวน 1,038 ห้อง ใน ณ 
สิน้ปี 2562 และ )3) กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้เฉล่ียต่อห้องจำกกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร 
 บริษัทรำยงำนค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 2562 เท่ำกบั 604 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ท่ี 123 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.5 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 2561 เพิ่มขึน้จำก )1) ต้นทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและศูนย์กำรค้ำ
เพื่อให้เช่ำ เนื่องจำกกำรเปิดให้บริกำรโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั และโรงแรมโอ๊ควู้ด เจอร์นี ย์ฮบั พทัยำ   
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำกค่ำจ้ำงพนกังำนและผลประโยชน์อื่นเพื่อเตรียมควำมพร้อมของกำรขำยธุรกิจ และ )3) ต้นทุน
ทำงกำรเงินส ำหรับกำรขยำยธุรกิจใหม่ส ำหรับโครงกำรโนโวเทล โครงกำรกมลำ และโครงกำรสขุมุวิท 36 
 บริษัทรำยงำนก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 เท่ำกับ 150 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ที่ 89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 143.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก ำไรสทุธิงบประจ ำปี 2561 เนื่องจำกกำรขำยโครงกำรซมัเมอร์ ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ ฮบั ออฟฟิศ ในช่วงไตรมำส 
2/2562 รวมถึงผลประกอบกำรของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมที่ดีขึน้จำกเหตผุลที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
สรุปผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 
ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ทัง้หมด 8 โครงกำร )ซิทำดีนส์ 4 โครงกำร,      
โอ๊ควู้ด เรสซิเด้นซ์ สขุุมวิท 24, โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั ภูเก็ต, โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยำ และโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์
ฮบั( รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร และ
กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ท่ีต่ำงจงัหวดั 

กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยุ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร ประกอบไปด้วยโครงกำรซิทำดีนส์ 4 โครงกำร และโอ๊ควู้ด เรสซิเด้นซ์ 
สขุมุวิท 24 

รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมงบประจ ำปี 2562 อยู่ที่ 79.2 ล้ำนบำท ลดลงที่ 3.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.5 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมงบประจ ำปี 2561 กำรลดลงของรำยได้เกิดจำกรำยได้เฉล่ียต่อห้อง
และอตัรำกำรเข้ำพกัของโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเด้นซ์ สขุุมวิท 24 เนื่องจำกกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ ในส่วนของอตัรำกำรเข้ำพกั
ของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 84.0 ลดลงจำกอตัรำกำรเข้ำพกัของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 85.8 เนื่องจำกเหตุผลที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
รวมถึงกำรปิดปรับปรุงอำคำรของโครงกำรซิทำดีนส์ 8 ในช่วงไตรมำส 3-4 ของปี 2562 ในส่วนของรำยได้เฉล่ียต่อห้องของปี 
2562 อยู่ที่ 1,896 บำทต่อห้อง เพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกรำยได้เฉล่ียต่อห้องของปี 2561 ซึง่อยู่ที่ 1,848 บำทต่อห้อง 

กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่ต่ำงจังหวัด ประกอบไปด้วยโครงกำรโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮับ ภูเก็ต , โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั 
พทัยำ และโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั 
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รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมงบประจ ำปี 2562 อยู่ที่ 77.6 ล้ำนบำท เติบโตที่ 17.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 27.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมงบประจ ำปี 2561 กำรเพิ่มขึน้อย่ำงของรำยได้เกิดกำรเปิดตวั
โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั ตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2562 และกำรเปิดตวัโรงแรมโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยำ 
ในช่วงไตรมำส 4/2562 ในส่วนของอตัรำกำรเข้ำพกัของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 56.7 ค่อนข้ำงคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับอตัรำกำร
เข้ำพักของปี 2561 ในส่วนของรำยได้เฉล่ียต่อห้องของปี 2562 อยู่ที่ 1,129 บำทต่อห้อง ลดลงจำกรำยได้เฉล่ียต่อห้องของปี 
2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,325 บำทต่อห้อง เนื่องจำกรำยได้เฉล่ียต่อห้องที่สูงของโรงแรมไฮแอท เพลซ ภูเก็ต ป่ำตอง อย่ำงไรก็ตำม
โครงกำรนีไ้ด้ขำยเป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 
ธุรกิจศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ 
 บริษัทได้ท ำกำรขำยโครงกำรซัมเมอร์ ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ ฮบั ออฟฟิศ ในไตรมำส 2/2562 อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัท
ได้รับกำรแต่งตัง้ให้บริหำรสินทรัพย์ต่อเป็นระยะเวลำ 3 ปี และได้รับค่ำบริหำรจดักำร 

นอกจำกนี ้ทำงบริษัทได้เปิดตวัโครงกำร ซมัเมอร์ พ้อยท์ ในช่วงไตรมำส 2/2562 ที่ผ่ำนมำ โดยโครงกำรประกอบด้วยร้ำนค้ำปลีก 
1 ชัน้, พืน้ที่เช่ำส ำหรับส ำนกังำน 4 ชัน้ แลที่จอดรถชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ โดยบริษัทวำงแผนที่จะท ำกำรส่งมอบโครงกำรในช่วงเดือน
มิถนุำยน 2563 

14.2. ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของบริษัท  
แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจ 

จำกรำยงำนแนวโน้มภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562-2563 ของส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีกำรขยำยตวัในเกณฑ์ต ่ำ อย่ำงไรก็ตำมก็ยงัมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จำกปี 2562 ตำม
แนวโน้มกำรปรับตัวดีขึน้อย่ำงช้ำๆ ของเศรษฐกิจโลก และแรงขับเคล่ือนจำกกำรลงทุนภำครัฐและกำรเพิ่มขึน้ขอ งกรอบ
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ในส่วนของกำรท่องเที่ยว มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นปัจจัยสนบัสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต จำกกำร
ปรับตวัดีขึน้ของภำคกำรท่องเที่ยว โดยมีแรงสนบัสนุนจำกกำรขยำยระยะเวลำมำตรกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม visa on arrival 
และกำรฟืน้ตวัของนกัท่องเที่ยวจนี ซึง่กลบัมำขยำยตวั 17% ในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 หลงัจำกกำรลดลงของจ ำนวนนกัท่องเทีย่ว
จีนติดต่อกันหลำยไตรมำส อย่ำงไรก็ดีประเทศไทยยงัคงอำจจะเผชิญกับข้อจ ำกัดและปัจจยัเส่ียงที่อำจจะท ำให้เศรษฐกิจไม่
เติบโตตำมที่คำดกำรณ์ อนัเนื่องมำจำกมำตรำกำรกีดกนัทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน ควำมขดัแย้งทำงกำรเมืองทัง้
ภำยในและต่ำงประเทศภำยในโลก และภยัทำงธรรมชำติ เช่น ภยัแล้งและภำวะโลกร้อน ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมำณผลผลิต
ทำงเกษตรกรรม 

14.3. รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า 
ไม่มี 

14.4. การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ  
สินทรัพย์รวม 
BC มีสินทรัพย์รวม 3,487.5 ล้ำนบำท และ 3,845.0 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั โดยกำร

เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องของสินทรัพย์รวมมำจำกกำรขยำยกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่เปรียบเสมือนสินค้ำในมือที่ BC มีไว้ขำย 
ซึง่กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์จะมำจำกปัจจยัหลกัจำกกำรลงทนุในส่วนของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
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▪ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 357.5 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยส ำคัญมำจำกกำรลงทุนในโรมแรม 
เชียงใหม่ นิมมำน วนั โครงกำรสขุมุวิท 36 และ โครงกำรสขุมุวิท 16-2 เพิ่มเติมตำมขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงโรงแรม 

▪ ลกูหนีก้ำรค้ำลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 9.7 ล้ำนบำท จำกกำรขำยโครงกำร Summer Hill และ Summer Hub 
Office ลูกหนีก้ำรค้ำหลักมี 2 ประเภท ได้แก่ ลูกหนีจ้ำกเอเจนซี่ในกำรขำยห้องพัก และลูกหนีค้่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรของศูนย์กำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ลูกหนีก้ำรค้ำของ BC มีสัดส่วนที่น้อยมำก หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.0% 
ของสินทรัพย์รวม เมื่อพิจำรณำอำยุของลูกหนีปี้ 2561 - 2562 พบว่ำมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียที่ 35.2 วัน และ 
20.9 วนัตำมล ำดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์นโยบำยในกำรเรียกเก็บหนีข้องบริษัทท่ี 30 - 60 วนั  

▪ ลูกหนีอ้ื่นลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 16.8 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกได้รับช ำระหนีค้่ำหุ้นจำกผู้ลงทุนในโครงกำร
สขุมุวิท 36 จ ำนวน 29.0 ล้ำนบำท 

▪ สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย สืบเนื่องจำกกำรขำยโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูก็ต 
ป่ำตอง ที่ได้มีกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำย ณ 31 ธันวำคม 2560 ส่งผลให้กำรบนัทึกบญัชีของที่ดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ของโรงแรมดงักล่ำวจะต้องถกูจดัหมวดหมู่เป็น “สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขำย” จ ำนวนเท่ำกับมลูค่ำของสินทรัพย์ของโรงแรมจ ำนวน 652.4 ล้ำนบำท โดยรำยกำรส ำคญัประกอบไป
ด้วยที่ดินอำคำรและอปุกรณ์มลูค่ำ 639.1 ล้ำนบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดมลูค่ำ 5.5 ล้ำนบำท และ
ลกูหนีก้ำรค้ำ 4.7 ล้ำนบำท ในปี 2561 - 2562 BC ด ำเนินกำรโอนกิจกำรแล้วเสร็จ จึงแสดงยอดเท่ำกบัศนูย์ 

▪ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกันเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 50.4 ล้ำนบำทเนื่องจำก BC มอบ bank 
guarantee ให้แก่ผู้ซือ้โครงกำร Summer Hill และ Summer Hub Office เพื่อรับรอง Performance guarantee 
ที่ให้แก่ผู้ซือ้ โดย BC ใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัแก่ธนำคำรในกำรออก Bank guarantee 

▪ เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 33.9 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกมลูค่ำที่ดินที่เพิ่มขึน้ จำกกำร
สอบทำนประจ ำปีของผู้ประเมินรำคำอิสระ 

▪ เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทท่ีด ำเนินกำรกลุ่มโรงแรมซิทำดีนส์ทัง้ 4 ซึง่ถือเป็นเงินทนุเพื่อ
กำรก่อสร้ำงและด ำเนินธุรกิจ 

▪ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้จำก 2561 ที่จ ำนวน 351.4 ล้ำนบำท โดยมีปัจจยัส ำคญัมำจำกกำรลงทุนใน
โรมแรม เชียงใหม่ นิมมำน วนั โครงกำรสขุมุวิท 36 และ โครงกำรสขุมุวิท 16-2 เพิ่มเติมตำมขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง
โรงแรม 

▪ ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำลดลงจำกปี 2561 อย่ำงมีนัยส ำคัญที่จ ำนวน 305.3 ล้ำนบำท จำกกำรขำยโครงกำร 
Summer Hill และ Summer Hub Office 

หนีสิ้นรวม 
BC มีหนีสิ้นรวม 2,954.0 ล้ำนบำท และ 2,747.1 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั หนีสิ้นรวม

ในปี 2562 ลดลงจำกกำรช ำระหนีเ้งินกู้จำกกิจกำรอื่นเนื่องจำกกำรขำยโครงกำร Summer Hill และ Summer Hub Office และ
กำรช ำระคืนหุ้นกู้  จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
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▪ เจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำงลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 119.7 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนีค้่ำก่อสร้ำงของ Summer Hub 
Office ประมำณ 40 ล้ำนบำท โรงแรมโอ๊ควู้ ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต ประมำณ 40 ล้ำนบำท และโรงแรม       
โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั 33 ล้ำนบำท 

▪ เงินกู้ยืมจำกธนำคำร ใกล้เคียงจำกปี 2561 โดยกำรกู้ยืมหนีร้ะยะยำวมำจำกโรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน 
เจอร์นี่ย์ฮบั โรงแรม โอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต และ โครงกำรสขุมุวิท 36 เป็นหลกั 

ในกำรพัฒนำโครงกำร บริษัทย่อยจะด ำเนินกำรกู้ยืมโดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน โดยสัญญำกู้ยืมเงินมีข้อก ำหนด
เก่ียวกบักำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ ได้แก่ อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น )Debt-to-Equity Ratio ) อตัรำส่วนหน้สินท่ี
มีภำระดอกเบี ย้  ) Interest Bearing Debt) ต่อก ำ ไรก่ อนดอกเบี ย้ และภำษี เ งิน ไ ด้  )Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization: EBITDA) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้)Debt Service Coverage Ratio: DSCR) 
กำรด ำรงส่วนของผู้ ถือหุ้นให้มำกกว่ำศนูย์ เป็นต้น ซึ่งสถำบนักำรเงินจะพิจำรณำข้อก ำหนดดงักล่ำวจำกงบกำรเงินของบริษัท
ย่อยที่กู้ยืมเงิน เมื่อกำรก่อสร้ำงและเร่ิมเปิดให้บริกำรและ/หรือขำยโครงกำรแล้วเสร็จ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจึงจะน ำเงินท่ีได้จำก
กำรขำยไปช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ดังนัน้ ในระยะเวลำที่กำรขำยโครงกำรยังไม่เสร็จสิน้ จึงมีควำมเป็นไปได้ที่
บริษัทย่อยจะมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด กำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษัทย่อยต้องช ำระคืนเงิน
กู้ยืมทนัทีซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำวได้  

ในสญัญำกู้ยืมเงิน สถำบนักำรเงินจะพิจำรณำกำรผิดเงื่อนไขของสญัญำตำมงบกำรเงินตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน )เฉพำะบริษัทร่วมทนุ ได้แก่ กลุ่มซิทำดีนส์( และ 31 ธันวำคม ของทกุปี  

ส ำหรับกำรผิดข้อก ำหนดของบริษัทย่อย 1 แห่งและบริษัทร่วมทุน 4 แห่ง ส ำหรับ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ทัง้หมด
นัน้บริษัทได้ประสำนงำนและได้รับหนงัสือผ่อนผนัเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวำคม 2562 

ในอนำคตบริษัทคำดว่ำจะมีควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวลดลง โดยหำกเป็นสญัญำกู้ยืมเงินฉบบัใหม่ๆ บริษัทสำมำรถ
เจรจำกบัสถำบนักำรเงินให้ก ำหนดเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนท่ีผ่อนผนัมำกขึน้ 

▪ เงินกู้ยืมจำกกิจกำรอื่นและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 160.2 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำก
ทัง้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในโครงกำร Summer Hill และ Summer Hub Office รวมถึงกำรลงทุน
เพิ่มในโครงกำรโรงแรม เชียงใหม่ นิมมำน ทู โครงกำรโรงแรม เชียงใหม่ นิมมำน ทรี โครงกำรกมลำ 1 และ 
โครงกำรกมลำ 2 

▪ ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรอื่นลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 0.8 ล้ำนบำท จำกกำรขำยโครงกำร Summer Hill และ 
Summer Hub Office 

▪ หุ้นกู้ ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 108.3 ล้ำนบำท เนื่องจำก BC ได้จ่ำยช ำระหุ้นกู้ทัง้หมดในไตรมำสที่ส่ีของปี 
2562 จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกท ำให้ไม่มียอดคงเหลือ 

▪ ภำระผูกพันในผลขำดทุนในกำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 3.0 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกผลขำดทุน
ประจ ำปีของกิจกำรร่วมค้ำ 

▪ หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 11.4 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกกำรปรับปรุงมลูค่ำที่ดิน  
▪ หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 35.3 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรขำยโครงกำร Summer Hill 

และ Summer Hub Office ซึง่มลูค่ำส่วนท่ีเหลือ 8.6 ล้ำนบำท มีรำยกำรส ำคญัเป็นเงินประกนักำรก่อสร้ำง 
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ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวำคม 2562 BC มีส่วนของผู้ ถือหุ้นสทุธิเท่ำกบั 1,097.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 564.4 ล้ำนบำท ซึง่

มีรำยละเอียดเปล่ียนแปลงที่ส ำคญั ดงันี ้
▪ ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 167.0 ล้ำนบำท จำกกำรขำยหุ้นเพิ่มและจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย์  
▪ ส่วนเกินทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษัทย่อย )ส่วนเกินทนุ( เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 33.3 ล้ำนบำท 

เป็นผลจำกกำรขำยหุ้ นในบริษัทย่อยให้แก่ผู้ ร่วมลงทุนร่วมกับกำรบันทึกรำยได้ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำร 
)Origination Fee) ที่ BC ได้รับจำกนกัลงทนุในขณะที่ BC ยงัมีอ ำนำจในกำรควบคมุโครงกำร  

▪ จำกกำรขำย Summer Hill และ Summer Hub Office ส่งผลให้ BC รับรู้รำยได้เข้ำก ำไรสะสมโดยไม่ผ่ำนงบก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม 47.3 ล้ำนบำทแบ่งเป็น )1) ก ำไรจำกกำรขำยหุ้นให้นกัลงทนุโดยที่ BC ยงัมีอ ำนำจควบคมุ 
จ ำนวน 38.0 ล้ำนบำท และ )2) Origination Fee ที่รับจำกนักลงทุนในโครงกำรที่ BC ยังมีอ ำนำจควบคุม 9.3 
ล้ำนบำท 

▪ ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันลดลงเล็กน้อยจำกปี 2561 ที่จ ำนวน 0.2 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
เหตผุลมำจำกกำรขำย Summer Hill และ Summer Hub Office และรับรู้ผลต่ำงดงักล่ำวเข้ำก ำไรสะสม 

▪ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนว 31.3 ล้ำนบำท จำกกำรตีรำคำทรัพย์สินใหม่
ระหว่ำงปี 

การวิเคราะห์กระแสเงนิสดส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 492.2 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 262.5 ล้ำนบำท โดยสำมำรถสรุปสำเหตไุด้ดงันี ้

▪ เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 148.8 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษัทสำมำรถขำยสินทรัพย์หมนุเวียน
ไปพร้อมกับกำรขำยโครงกำร Summer Hill และ Summer Hub Office ได้แต่เงินจำกกำรขำยโครงกำรดงักล่ำว
ถกูน ำไปแสดงในกิจกรรมลงทนุ 

▪ เงินสดสุทธิทีได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 280.6 ล้ำนบำท สอดคล้องไปตำมกำรขำยโครงกำร Summer Hill และ 
Summer Hub Office 

▪ เงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 130.9 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกทัง้กำรกู้ยืมจำกธนำคำรส ำหรับกำร
ลงทุนในโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั และกำรช ำระคืนหนีธ้นำคำรส ำหรับโครงกำร Sumer Hill และ 
Summer Hub Office เป็นหลกั 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของบริษัท 
1) ผลกระทบจำกกำรเปิดด ำเนินกำรของโครงกำรต่ำงๆ ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

เนื่องจำก BC มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อโครงกำรต่ำงๆ เปิดด ำเนินกำรแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะมี
กระแสเงินสดรับที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มสงูขึน้ตำมไปด้วย นอกจำกนี ้BC ตัง้เป้ำ



บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนที่ 3 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 17 
 

กำรขำยโครงกำรอย่ำงน้อย 1-2 โครงกำรต่อปี เงินที่จะได้รับจำกกำรขำยโครงกำรดงักล่ำวจะช่วยให้ฐำนะทำงกำรเงินของ BC 
แข็งแกร่งขึน้ ส่งผลให้ BC สำมำรถต่อยอดกำรลงทนุใหม่ๆ ในอนำคต 
2) ควำมสำมำรถในกำรขำยโครงกำรตำมแผน 

เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยโครงกำรมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ BC ในแต่ละปีอย่ำงมีนยัส ำคญั กำรวำงแผน
กำรขำยโครงกำรอย่ำงน้อย 1-2 โครงกำรต่อปีจึงเป็นกลยทุธ์ที่ส ำคญัในกำรรักษำศกัยภำพในกำรท ำก ำไรของ BC โดยในช่วงปี 
2557 – 2561 นัน้ BC สำมำรถขำยโครงกำรได้ปีละ 1 โครงกำรทุกปียกเว้นปี 2559 ผลงำนในอดีตดงักล่ำวแสดงให้เห็นได้ใน
ระดบัหนึ่งว่ำแผนกำรขำยโครงกำรอย่ำงน้อย 1-2 โครงกำรต่อปีนัน้มีควำมเป็นไปได้สงู  
3) ปัจจยัที่ไม่สำมำรถควบคมุได้ 

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจยัที่ส ำคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลด ำเนินกำรของ BC เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำประเทศไทยมี
ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ท ำให้จ ำนวนผู้ เข้ำพกัในรูปแบบระยะยำวเปล่ียน
สดัส่วนไป นอกจำกนีภ้ยัธรรมชำติซึง่อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในบริเวณดงักล่ำวก็เป็นอีกปัจจยัที่ไม่
สำมำรถควบคมุได้เช่นกนั 
 

 
 



 

  
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู   
      แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู หน้าที่ 1 

 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ
รับรองว่า  

  (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

 (2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามระบบดงักล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

     
 ชื่อ        ต าแหน่ง        ลงลายมือชื่อ 
 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์         กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท   …………..............…………         

 

 
นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท …………….............………… 

 

 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานุการบริษัท



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 

69 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลยั
บอสตนั, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  
(วปรอ) มหาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

3. DAP 5/2546, ACP 36/2554 และ RCP 
37/2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

0.24 ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ /  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ชบับ์
สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัทสหวิริยาสตีลอินดสั
ตรี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
Cambodia Commercial Bank Ltd. 
กรรมการ / บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท ทิพยสมบตัิ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท ทนุทิพย์ จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
ประกนัภยั 
 
ผลิตเหล็ก 
 
ธนาคาร 
 
ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์
ลงทนุในบริษัทอื่นให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
การเช่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
บรรษัทภิบาล 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558  

67 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 10/2547 

3. หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 
(FN) รุ่นที่ 7/2546 

0.10 ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560– ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2557– ปัจจบุนั 
2560– ปัจจบุนั 
2560– ปัจจบุนั 
2560– ปัจจบุนั 
2560– ปัจจบุนั 
 
2560– ปัจจบุนั 
 
2560– ปัจจบุนั 
2561– ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท คอนแวนต์ เรียลเอสเตท จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท ซูพีเรีย คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท ทรัพย์สินธร ธานี จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท ศรีจลุทรัพย์ จ ากดั 
กรรมการบริหาร / บริษัท สยามสินธร จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สยามสินธร ธานี จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สยามสินธร แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สินธร จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท สินธร เรียลเอสเตท จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท หิน อ่อน จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
ให้เช่าบธูสินค้าขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 
กิจกรรมให้บริการท าความ
สะอาด 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ให้เช่าอาคารและบริการ 
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ให้บริการสนามกีฬา 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน
ธรุกิจ 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน
ธุรกิจ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
ให้บริการด้านที่ปรึกษาและ
บริหารอาคาร 
ให้บริการด้านที่ปรึกษาและ
บริหารอาคาร 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน 
ผลิตวสัดกุ่อสร้าง 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา  
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
-  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 

66 1. ปริญญาโท การจดัการทางวิศวกรรม, 
Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, University of the 
Pacific, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 196/2557 

0.20 ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2524-2560 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพสต์  จ ากดั (มหาชน) 
 
หวัหน้าส่วนภมูิภาค บริษัท เซ้าท์ แอนด์ เซ้าทอ์ีสต์
เอเชีย, เต็ดตร้า แพ้ค 

 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
ลงทนุในบริษัทอื่น /  
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
จดัพิมพ์หรือจ าหน่ายเผยแพร่
หนงัสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ 
ผลิตและจ าหนา่ยฟิล์ม พลาสติก 
บรรจภุณัฑ์ที่ท าด้วยไฟเบอร์ และ
หลอดพลาสติก 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชีราช อีรัช ปณุวาลา  
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 

56 1. ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ 
(Commerce), Sydenham College of 
Commerce, ประเทศอินเดีย 

2. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ 
(Commerce), Sydenham College of 
Commerce, ประเทศอินเดีย 

3. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 83/2553 

0.10 ไม่มี 
   

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2556– ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2561-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
 บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
กรรมการ / บริษัท โทโบ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
กรรมการ / บริษัท อลัวา อะลมูิเนียม จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท โอบาน จ ากดั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
/บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ บริษัท เดอะ กัญจา กรุป จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท เดอะ ไทย สติ๊ก จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท ไทย สติ๊ค จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ยา 
ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและสินค้า
อปุโภคบริโภค 
การขายส่งผกัและผลไม้ 
บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
ผลิตอะลมูิเนียมอดัแท่ง 
อสงัหาริมทรัพย์ 
ผลิตฟิล์ม PET และ PP 
 
ลงทนุในบริษัทจ ากดั และ บริษัท
มหาชน 
ลงทนุในบริษัทจ ากดั และ บริษัท
มหาชน 
ลงทนุในบริษัทจ ากดั และ บริษัท
มหาชน 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล  
-  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- รักษารองประธานอาวโุสฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 
 

วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 กมุภาพนัธ์ 
2550 

43 1. Executive MBA, Kellogg – HKUST 
Executive MBA Program 

2. ปริญญาโท Business Systems Analysis and 
Design, City University ประเทศองักฤษ 

3. ปริญญาตรี Business Management, King’s 
College London 

4. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ รุ่นที่ 15/2555 

5. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 135/2560 

6. หลกัสตูรการบริหารการลงทนุเพื่อนกัธุรกิจ
ระดบัสงู (The Ultra Wealth Program) รุ่นที่ 2 
(ส.ค. - พ.ย. 2559) 

67.8 บตุรชายของ 
นายมนัโมฮนัซิงห์  
ทกัราล 

2550 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทูิค  เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส 
 
กรรมการ / บริษัท บทูิค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทูิค บเูลอวาร์ด จ ากดั 
กรรมการ / บทูิค เรียลตี ้จ ากดั 
กรรมการ / บทูิค แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บทูิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์  
สขุมุวิท 24 
ลงทนุในบริษัทอื่น 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 8 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 16 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 23 
ลงทนุในบริษัทอื่น 
ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 
 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต ท ูจ ากดั วิลล่า 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต ทรี จ ากดั วิลล่า 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเอส3 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ป่าตอง สาย3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั โรงแรม OWJH Phuket 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั โรงแรม OWJH Pattaya 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

      2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บทูิค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 1จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 1) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 2จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 1) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 3จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 2) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 4จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 2) 
 
 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 5 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 6 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พระโขนง ทรี จ ากดั โครงการพระโขนง 3  
(Summer Point) 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ 
นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั   

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากดั โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน ทู 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน ทรี 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2  
โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงแรม  
(Sukhumvit 16) 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เอสเอ2 จ ากดั โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / คาลาเรน แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / ไชนีส แพนด้า แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550– ปัจจบุนั กรรมการ /  บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ /  บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการพาณิชย์ 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555– ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี คินกิ จ ากดั ภตัตาคาร  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี คินกิ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

      2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค คินกิ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ท ูจ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ทรี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล โฟร์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ลิฟวิ่ง จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ลิฟวิ่ง วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีเอ็มทีเอช จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ทรี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้บริการด้านธุรการและการ
จดัการ (อยู่ระหว่างการช าระ
บญัชี) 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี เซอร์วิสเซส จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี สขุมุวิท ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที สขุมุวิท แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทดีี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โนด ุฟู้ดส์ จ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / ซาร์ท แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทริลเลี่ยนท์ ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ธุรกิจแฟรนไชส์ จ าหน่ายสิทธิ
การค้าลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั น าเข้าและส่งออกและจ าหน่าย
สินค้าทกุประเภท 

     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ็กซ เทคโนโลจี จ ากดั ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ดบัเบิล้ยู เอช วนั จ ากดั ให้เช่าโกดงัสินค้า 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 36 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  

     2561-ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 36 โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561-ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561-ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา 1 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2561-ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา 2 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์

2561-ปัจจบุนั กรรมการ/ ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ/ พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

6. นายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล  
-  กรรมการ 
-  ที่ปรึกษาบริษัท 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 มีนาคม 2550 

67 1. ประกาศนียบตัร “O”  Levels ปี 2512 โรงเรียน
เซนต์พอลดาร์จีลิง (Saint Paul’s Darjeeling) 
ประเทศอินเดีย 

2. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 125/2559 

67.8 บิดาของนาย  
ปรับชะรันซิงห์  
ทกัราล 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษา / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทูิค  เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส 
 
กรรมการ / บริษัท บทูิค กรุ๊ป จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์  
สขุมุวิท 24 
ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค บเูลอวาร์ด จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 8 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค เรียลตี ้จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค แลนด์ จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 16 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 23 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     
 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต ท ูจ ากดั วิลล่า 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ภเูก็ต ทรี จ ากดั วิลล่า 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเอส3 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ป่าตอง สาย โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค ป่าตอง สาย3 จ ากดั โรงแรม OWJH Phuket 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั โรงแรม OWJH Pattaya 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บทูิค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 1) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 2 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 1) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 3 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 2) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 4 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Kamala 2) 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 5 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

      2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทูิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 6 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็น จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พีเคเอ็นเอส จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค พระโขนง ทรี จ ากดั 
 

โครงการพระโขนง 3  
(Summer Point) 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่  
นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั  

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากดั โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน ทู 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั โรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน ทรี 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2  
โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 โ 
ฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561– ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงแรม  
(Sukhumvit 16) 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เอสเอ2 จ ากดั โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / คาลาเรน แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / ไชนีส แพนด้า แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ /  บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ /  บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. อกาล จ ากดั นายหน้าตวัแทน 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. นานคั จ ากดั จ าหน่ายและส่งออกสินค้าผ้า
ต่างๆ  

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. ซทันมั จ ากดั น าเข้า ส่งออกสิ่งทอ 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. สตการ์ตาร์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. ยเูนี่ยน จ ากดั ให้เช่าอาคารและบริการที่
เกี่ยวข้อง 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ.จี. ยเูนี่ยน โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2522 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ เอเจนซี่ส์ พีทีอี แอลทีดี ผลิตน า้หอม 

     2519 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ เอ็กซ์ปอร์ต พีทีอี แอลทีดี ขายส่งทัว่ไป 

     2519 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ โพรดิวซ์ (พีทีอี) ลิมิเต็ด ขายส่งทัว่ไป 

     2533 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ ทกัราล อิเล็กทรอนิกส์ พีทีอี  
แอลทีด ี

ขายส่งทัว่ไป 

     2516 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ ทกัราล เอ็นเตอร์ไพรซ์ พีทีอี  
แอลทีด ี

ขายเคร่ืองประดบั 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติง้แอนด์เทรดดิง้ 
จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการพาณิชย์ 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี คินกิ จ ากดั ภตัตาคาร  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี คินกิ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค คินกิ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ท ูจ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ทรี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล โฟร์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ลิฟวิ่ง จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ลิฟวิ่ง วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีเอ็มทีเอชแอล จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหาร และ
เคร่ืองดื่ม 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ทรี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี เซอร์วิสเวส จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีเอส1 สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี สขุมุวิท ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีที สุขมุวิท แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ / เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทดีี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เนียร์อีสท์เทรดดิง้ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โนด ุฟู้ด จ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอสเคโอเอ็ม เอเนอร์จี จ ากดั ให้เช่าเรือสญัชาติไทยเพ่ือ 
ขนสินค้า 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / ทกัราล อมานาร์ธ กรุ๊ป เอส ปอร์ พีทีอี  
แอลทีด ี

ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทริลเลี่ยนท์ ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ธุรกิจแฟรนไชส์และจ าหน่ายสิทธิ
ในการค้าลงทนุในบริษัทอื่น 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล จ ากดั ขายและส่งออกผ้า  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ที.เรยอน เทรดดิง้ จ ากดั ขายด้ายและผ้า  
(อยู่ระหว่างการช าระบญัชี) 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั น าเข้าและส่งออกและจ าหน่าย
สินค้าทกุประเภท 

     ก่อนปี 2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ็กซ เทคโนโลจี จ ากดั ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ดบัเบิล้ยู เอช วนั จ ากดั ประกอบกิจการให้เช่าโกดงั
สินค้า 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 36 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค แบงค็อก สขุมุวิท 36  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา 1 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค กมลา 2 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์

     2561-ปัจจบุนั กรรมการ/ ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2561-ปัจจบุนั กรรมการ/ พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอื่น 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7.  นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปต้า  
- กรรมการ 
- ที่ปรึกษาบริษัท 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 มีนาคม 2550 

 

70 1. ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม), University of Calcutta 
ประเทศอินเดีย 

2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ 
(เกียรตินิยม), University of Calcutta ประเทศ
อินเดีย 

3. อนปุริญญาการเงินและการธนาคาร สถาบนั
การธนาคาร, Indian Institute ประเทศอินเดีย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่125/2559 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษา / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทูิค มิด เทียร์ 2 จ ากดั 
ที่ปรึกษา /  บริษัท เอ.จี. ยเูนี่ยน จ ากดั 
ที่ปรึกษา /  บริษัท เอ.จี. ยเูนี่ยน จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทูิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นส์ 
 
กรรมการ / บริษัท บทูิค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทูิค บเูลอวาร์ด จ ากดั 
กรรมการ / บทูิค เรียลตี ้จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
โรงแรม OWJH Pattaya 
ให้เช่าอาคารและบริการที่
เกี่ยวข้อง 
ให้เช่าอาคารและบริการที่
เกี่ยวข้อง 
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์  
สขุมุวิท 24 
ลงทนุในบริษัทอื่น 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 8 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค เรียลตี ้จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค แลนด์ จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 16 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บทูิค แอสเซ็ทส์ จ ากดั โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 23 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค เอสเอ2 จ ากดั เลิก ยงัไม่เสร็จการช าระบญัชี 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / คาลาเรน แอลทีด ี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ลีฟวิ่ง วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ท ูจ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล ทรี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีแอล โฟร์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โนด ุฟู้ด จ ากดั 
 

ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีเอส1 สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอื่น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทูิค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 

8.  นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์  
- กรรมการ  
- ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 สิงหาคม 2560 
 

44 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 
มหาวิทยาลยัเดนเวอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 142/2560 

0.06 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานฝ่ายปฏิบตัิการ /  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรัพย์ 

9.  นายริชาร์ด เนวิลล์ 
- กรรมการ 
- ที่ปรึกษาบริษัท 

 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561 
 

60 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเงิน, University of Western Ontario, 
ประเทศแคนาดา 

2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Commerce), 
Royal Military College of Canada,  

3. หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 7/2545 

0.10 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2557– ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษา / บริษัท สยามอรุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ สยาม ไนท์ 
ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
บริษัท บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
 

อสงัหาริมทรัพย์ 
บริหารสินทรัพย์ 
กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์
การลงทนุและกองทนุ 
ลงทนุในกิจการโรงสีข้าว 

10.  นางสาวณฏัยา ฮวดสนุทร  
-  ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชีและการเงิน  

 เลขานกุารบริษัท  

43 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  
มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

2. ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงาน
เลขานกุารบริษัท (Advanced for Corporate 
Secretary)  
รุ่น 1/2560 และได้รับประกาศนียบตัรจาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2560 
 
2554 – 2556 
 

ประธานฝ่ายควบคมุการบญัชีและการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท / บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
รองประธานกรรมการสายงานสนบัสนนุ / บริษัท ไทย
ฟู้ดส์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลชูัน่ จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
อาหาร 
 
Shared Service 



 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวสรุางค์ จิรัฐิติกาลโชติ  
- รองประธานอาวโุสฝ่ายพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ 

59 1. ปริญญาโท Computer Science System 
Analysis, Montclair State University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี มนษุยศาสตรบณัฑิต สาขาเยอรมัน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

0.08 ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2560 

รองประธานอาวโุสฝ่ายพฒันาและก่อสร้างโครงการ / 
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัท ดสุิตธานี 
จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจโรงแรม 

12. นางสาวพรพิมล ชยัชนะขจร 
-  /1 รองประธานอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
 
หมายเหต:ุ  /1 นางสาวพรพิมล ชยัชนะขจร  
รองประธานอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลตัง้แต่
วนัที่ 1 ธันวาคม 2562 

 

60 1. ปริญญาโท การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาตรี การจดัการเชิงพาณิชย์สนัทนาการ 
ด้านการจดัการโรงแรม, Utah University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.04 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั 
 
2554 - 2558 

รองประธานอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล / บริษัท บทูิค 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคล / บริษัท เซ็นทรัล วตัสนั จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สขุภาพและ
ความงาม 

 



 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย         แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  



 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย         แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 
 

รายชื่อบริษัทย่อย  

รายชื่อกรรมการ 

นา
ยเ
พิ่ม

พนู
 ไก
รฤ
กษ์

 

นา
ยข
จร
เด
ช แ

สง
สพุ
รร
ณ

 

นา
ยร
ัสเ
ซล
 เล
ตนั
 เค
คเู
อว
า 

นา
ยช
ีรา
ช อ

ีรัช
 ป
ณุ
วา
ลา

 

นา
ยป
รับ
ชะ
รัน
ซิง
ห์ 
ทกั
รา
ล 

นา
ยม
นัโ
มฮ
นัซ
ิงห์
 ท
กัร
าล

 

นา
ยอ
ทัพ

าเล
นด
 ูก
ุ๊ปต้
า 

นา
ยเ
อก
ณ
ฐั อ

ึง้ภ
าก
รณ์

 

นา
ยริ
ชา
ร์ด
 ปี
เต
อร์
 เน
วิล
ล์ 

1. บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ากดั      ✓ ✓ ✓   
3. บริษัท บทิูค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากดั     ✓ ✓ ✓   
4. บริษัท บทิูค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

5. บริษัท บทิูค พเีอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓    
6. บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั      ✓ ✓    
7. บริษัท บทิูค ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั     ✓ ✓    
8. บริษัท บทิูค พเีคเอ็น ทรี จ ากดั      ✓ ✓    
9. บริษัท บทิูค พเีคเอ็นเอส ท ูจ ากดั     ✓ ✓    

10. บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั      ✓ ✓    
11. บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั      ✓ ✓    
12. บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 36 โฮลดิง้ส ์จ ากดั      ✓ ✓    
13. บริษัท บทิูค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓    

14. บทิูค อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี     ✓ ✓    
15. สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี     ✓ ✓    
16. คาลาเรน แอลทีดี     ✓ ✓ ✓   
17. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมเิต็ด     ✓ ✓    
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18. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมเิต็ด     ✓ ✓    
19. บริษัท บทิูค รีเทล พเีคเอ็น โฮลดิง้ส ์จ ากดั      ✓ ✓    
20. บริษัท บทิูค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั      ✓ ✓    
21. บริษัท บทิูค พเีอส3 จ ากดั      ✓ ✓    
22. บริษัท บทิูค ป่าตอง สาย3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั      ✓ ✓    

23. บริษัท บทิูค ป่าตอง สาย3 จ ากดั     ✓ ✓    
24. บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั      ✓ ✓    
25. บริษัท บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั      ✓ ✓    
26. บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั      ✓ ✓    

27. บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั      ✓ ✓    
28. บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั     ✓ ✓    
29. บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั      ✓ ✓    
30. บริษัท บทิูค ภเูก็ต จ ากดั      ✓ ✓    

31. บริษัท บทิูค ภเูก็ต ท ูจ ากดั      ✓ ✓    
32. บริษัท บทิูค ภเูก็ต ทรี จ ากดั      ✓ ✓    
33. บริษัท บทิูค พเีคเอ็น ท ูจ ากดั      ✓ ✓    
34. บริษัท บทิูค พเีคเอ็น วนั จ ากดั      ✓ ✓    

35. บริษัท บทิูค พเีคเอ็น จ ากดั      ✓ ✓    
36. บริษัท บทิูค พระโขนง วนั จ ากดั (ขาย)     - -    
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37. บริษัท บทิูค พระโขนง ท ูจ ากดั (ขาย)     - -    
38. บริษัท บทิูค พเีคเอ็นเอส วนั จ ากดั      ✓ ✓    
39. บริษัท บทิูค พเีคเอ็นเอส จ ากดั      ✓ ✓    
40. บริษัท บทิูค พระโขนง ทรี จ ากดั      ✓ ✓    
41. บริษัท บทิูค เชยีงใหม ่นิมมาน วนั จ ากดั     ✓ ✓    

42. บริษัท บทิูค เชยีงใหม ่นิมมาน ท ูจ ากดั     ✓ ✓    
43. บริษัท บทิูค เชยีงใหม ่นิมมาน ทรี จ ากดั     ✓ ✓    
44. บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓    
45. บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ จ ากดั      ✓ ✓    

46. บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 จ ากดั     ✓ ✓    
47. บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 36 จ ากดั      ✓ ✓    
48. บริษัท บทิูค กมลา 1 จ ากดั      ✓ ✓    
49. บริษัท บทิูค กมลา 2 จ ากดั      ✓ ✓    

50. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี                       ✓ ✓    
51. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี                     ✓ ✓    
52. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลที                    ✓ ✓    
53. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี                        ✓ ✓    

54. บีที ภเูก็ต แอลทีดี                                ✓ ✓    
55. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลมิิเต็ด                      ✓ ✓    
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56. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมเิต็ด               ✓ ✓    
57. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลิมเิต็ด                        ✓ ✓    
58. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมเิต็ด                         ✓ ✓    
59. มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชยีส แอลทีดี           ✓ ✓    
60. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมเิต็ด          ✓ ✓    

61. พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชยีส ลิมเิต็ด           ✓ ✓    
62. ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี                 ✓ ✓    
63. บทิูค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด              ✓ ✓    
64. นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลมิิเต็ด          ✓ ✓    

65. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ท ูแอลทีดี     ✓ ✓    
66. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ วนั แอลทีดี     ✓ ✓    
67. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ โฟร์ แอลทีดี     ✓ ✓    
68. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ทรี แอลทีดี     ✓ ✓    

69. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ซิก แอลทีดี     ✓ ✓    
70. บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ไฟว ์แอลทีดี     ✓ ✓    
71. บีที พีเคเอ็นเอส ท ูโฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด           ✓ ✓    
72. บีที พีเคเอ็นเอส วนั โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด         ✓ ✓    

73. บีที พีเคเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด                 ✓ ✓    
74. ไชนีส แพนด้า แอลทีดี                           ✓ ✓    
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1. บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

2. บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั     ✓ ✓    

3. บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   
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1. บริษัท บทิูค แลนด์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

2. บริษัท บทิูค บเูลอวาร์ด จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

3. บริษัท บทิูค เรียลตี ้จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

4. บริษัท บทิูค แอสเซ็ทส์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   
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4. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั     ✓ ✓    

5. บริษัท บี สขุมุวิท ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั     ✓ ✓    

6. บริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั     ✓ ✓    

7. บริษัท บี สขุมุวิท ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั     ✓ ✓    

8. บริษัท บี ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั     ✓ ✓    

9. บริษัท บี เอ็มทีเอช จ ากดั     ✓ ✓    

10. บริษัท โนด ุฟู้ดส์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

11. บริษัท บี ลฟิวิ่ง จ ากดั     ✓ ✓    

12. บริษัท บีอี เอช วนั จ ากดั     ✓ ✓    

13. บริษัท บีอี เอช ท ูจ ากดั     ✓ ✓    

14. บริษัท บี ลฟิวิ่ง วนั จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

15. บริษัท บแีอล ท ูจ ากดั     ✓ ✓ ✓   

16. บริษัท บแีอล ทรี จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

17. บริษัท บแีอล โฟร์ จ ากดั     ✓ ✓ ✓   

18. บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั     ✓ ✓    

19. บริษัท ดบัเบิล้ย ูเอช วนั จ ากดั     ✓ ✓    

20. บริษัท ทริลเลีย่นท์ ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั     ✓ ✓    
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21. บริษัท บี คินกิ จ ากดั     ✓ ✓    

22. บริษัท บี คินกิ วนั จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)        ✓ ✓    

23. บริษัท บทิูค คินกิ ท ูจ ากดั (อยู่ระหว่างการช าระบญัชี)        ✓ ✓    

24. บริษัท บี เซอร์วิสเซส จ ากดั     ✓ ✓    

25. บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั     ✓ ✓    

26. บริษัท เอก็ซ เทคโนโลจี จ ากดั     ✓ ✓    

27. บริษัท บี รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (อยู่ระหวา่งการช าระบญัชี)     ✓     

28. บริษัท บี นอร์ธ วนั จ ากดั     ✓ ✓    

29. บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั     ✓ ✓    

30. บริษัท บี นอร์ธ ทรี จ ากดั     ✓ ✓    

31. บริษัท ทกัราล จ ากดั (อยู่ระหว่างการช าระบญัชี)      ✓    

32. บริษัท ที.เรยอน เทรดดิง้ จ ากดั      ✓    

33. บริษัท เนียร์อีสท์เทรดดิง้ จ ากดั      ✓    

34. บริษัท เอ. จี. ซทันมั จ ากดั      ✓    

35. บริษัท เอ. จี. นานคั จ ากดั       ✓    

36. บริษัท เอ. จี. ยเูน่ียน จ ากดั       ✓    
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37. บริษัท เอ.จี. ยเูน่ียน โฮลดิง้ส์ จ ากดั       ✓    

38. บริษัท เอ. จี. สตการ์ตาร์ จ ากดั       ✓    

39. บริษัท เอ. จี. อกาล จ ากดั       ✓    

40. บริษัท เอ. จี. แอสโซซิเอทส์ จ ากดั       ✓    

41. บริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติง้แอนด์เทรดดิง้ จ ากดั       ✓    

42. บริษัท เอสเคโอเอ็ม เอเนอร์จี จ ากดั       ✓    

43. อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี      ✓ ✓    

44. อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชยีส แอลทีดี      ✓ ✓    

45. ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี      ✓ ✓    

46. สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี     ✓ ✓    

47. ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีดี      ✓ ✓    

48. ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีดี      ✓ ✓    

49. ซาร์ท แอลทีดี      ✓     

50. เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี      ✓ ✓    

51. บีที สขุมุวิท แอลทีดี      ✓ ✓    

52. อมานาร์ธ ทกัราล เอ็นเตอร์ไพรซ ์พีทีอี แอลทีดี       ✓    
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53. อมานาร์ธ ทกัราล อิเล็กทรอนิกส์ พีทีอี แอลทีดี       ✓    

54. อมานาร์ธ เอก็ซ์ปอร์ต พีทีอี แอลทีดี       ✓    

55. ทกัราล อมานาร์ธ กรุ๊ป เอส ปอร์ พีทีอี แอลทีดี       ✓    

56. อมานาร์ธ โพรดิวซ์ (พีทีอี) ลิมเิต็ด       ✓    

57. อมานาร์ธ เอเจนซี่ส์ พีทีอี แอลทีดี       ✓    

58. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)  ✓         

59. บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ✓         

60. บริษัท ทิพยสมบติั จ ากดั  ✓         

61. บริษัท บญุรอด บริวเวอร่ี จ ากดั  ✓         

62. ธนาคารกมัพชูาพาณิชย์  ✓         

63. บริษัท ทนุทิพย์ จ ากดั  ✓         

64. บริษัท สยามสินธร จ ากดั   ✓        

65. บริษัท สินธร จ ากดั   ✓        

66. บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จ ากดั   ✓        

67. บริษัท คอนแวนต์ เรียลเอสเตท จ ากดั   ✓        

68. บริษัท ซูพเีรีย คลีนน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั   ✓        
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69. บริษัท ศรีจลุทรพัย์ จ ากดั   ✓        

70. บริษัท สยามสินธรธานี จ ากดั   ✓        

71. บริษัท สยามสินธรแลนด์ จ ากดั   ✓        

72. บริษัท สินธร เรียสเอสเตท จ ากดั   ✓        

73. บริษัท หินอ่อน จ ากดั   ✓        

74. บริษัท ทรพัย์สินธรธานี จ ากดั   ✓        

75. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)    ✓       

76.  บริษัท เออาร์แอลเค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั    ✓       

77. บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน   ✓       

78. บริษัท เซ้าท์ แอนด์ เซ้าท์อีสต์เอเชยี, เต็ดตร้า แพ้ค   ✓       

79. บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน)     ✓      

80. บริษัท โพลเีพล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      ✓      

81. บริษัท โทโบ จ ากดั     ✓      

82. บริษัท อลัวา อะลมูเินียม จ ากดั     ✓      

83. บริษัท โอบาน จ ากดั     ✓      

84. บริษัท ซีอี ไลม ์(ประเทศไทย) จ ากดั     ✓      



 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย         แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 12 
 

 
 

รายชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  

รายชื่อกรรมการ 

นา
ยเ
พิ่ม

พนู
 ไก
รฤ
กษ์

 

นา
ยข
จร
เด
ช แ

สง
สพุ
รร
ณ

 

นา
ยร
ัสเ
ซล
 เล
ตนั
 เค
คเู
อว
า 

นา
ยช
ีรา
ช อ

ีรัช
 ป
ณุ
วา
ลา

 

นา
ยป
รับ
ชะ
รัน
ซิง
ห์ 
ทกั
รา
ล 

นา
ยม
นัโ
มฮ
นัซ
ิงห์
 ท
กัร
าล

 

นา
ยอ
ทัพ

าเล
นด
 ูก
ุ๊ปต้
า 

นา
ยเ
อก
ณ
ฐั อ

ึง้ภ
าก
รณ์

 

นา
ยริ
ชา
ร์ด
 ปี
เต
อร์
 เน
วิล
ล์ 

85. บริษัท เดอะ กญัจา กรุ๊ป จ ากดั     ✓      

86. บริษัท เดอะ ไทย สต๊ิก จ ากดั     ✓      

87. บริษัท ไทย สต๊ิค จ ากดั    ✓      

88. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ สยาม ไนท์ ฟัดจ์ แมเน้จเม้นท์ จ ากดั          ✓ 

89. บริษัท บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิง้ส์ จ ากดั          ✓ 

90. ย่งเฮงเส็งค้าวตัถอุตุสหกรรม (หจก.)        ✓ 
(ภรรยา
เป็น

หุ้นส่วน) 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาววชัรวลัย์ บรูณบลูย์ 

ต าแหน่ง   ผู้จดัการอาวโุส หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (Bachelor of Science in Accounting) จาก University of Illinois 
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การฝึกอบรม การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย        
(The Institute of Internal Auditors of Thailand) 
การป้องกนัการทจุริตในองค์กรจากสภาวิชาชีพบญัชี (Federation of Accounting Professional) 
การตรวจสอบการก ากบัดแูลกิจการ (Federation of Accounting Professional) 

ประสบการณ์ท างาน  
2559 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน: บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559   ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี: บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
2555 – 2557  Business Analysis Manager - Asia Pacific: บริษัท  เนชั่นแนล สตา ร์ช  แอนด์    เคมิ เคิล          

(ไทยแลนด์) จ ากดั 
2544 – 2554  Management Accounting Manager - Regional Starch: บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์        

เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2543 – 2544   Financial Controller บริษัท เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2540 – 2542   Accounting Supervisor: บริษัท เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2535 – 2539  Accounting Assistant: Central Die Casting Corp., based in Chicago, Illinois USA 
2534 – 2535 Administrative Assistant: Bridgeview Bank and Trust Co., based in Bridgeview, Illinois 

USA 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
▪ สอบทานและตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการเงิน 
▪ ตรวจสอบประเมินความเส่ียง ระบจุดุอ่อนและเสนอแนวทางการแก้ไข และลดผลกระทบจากความเส่ียง 
▪ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้และตามมาตรฐานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทยก าหนด 
▪ จดัเตรียมและวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบภายใน 
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▪ ก ากบัการตรวจสอบของทีมงาน และตรวจทานความถกูต้องของชิน้งานจากพนกังานในทีม 
▪ น าเสนอประเด็นท่ีตรวจพบพร้อมวิธีการลดและปิดความเส่ียง 
▪ น าเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
▪ ตรวจสอบระบบทางบญัชีและการควบคมุต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการเงิน 
▪ ตรวจสอบความถกูต้องและความเน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
▪ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบาย และกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 
▪ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ามีการสอบทานและตรวจเชคสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทอย่างถกูต้อง 
▪ จัดเตรียมรายงานรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction)  ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท 
▪ จดัอบรมและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนกัถึงรายการเก่ียว

โยง 
▪ จัดเตรียมรายงานและเอกสารเก่ียวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร้องขอ 
▪ คอยรายงานสถานการณ์ตรวจสอบภายในให้แก่ผู้บริหารของบริษัท 

นอกจากนี ้BC ได้จดัจ้างบริษัท ยนูิค แอดไวเซอร์ จ ากดั (Unique Advisor) เพื่อท าหน้าที่สอบทานและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ จนถึงสิน้ ปี 2562 ทัง้นี ้ปัจจุบัน Unique เป็นผู้
ตรวจสอบภายในท่ีทาง BC ได้ว่าจ้างในการตรวจสอบภายในของปี 2560 - 2562 รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไข
ประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบเจอทัง้หมด 
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