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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1.1.1. วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น ำด้ำนกำรลงทนุท่ีตอบโจทย์และเป็นนวตักรรมใหมอ่ยำ่งยัง่ยืน 

1.1.2. พันธกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงแพลตฟอร์มทำงธุรกิจที่หลำกหลำยและยัง่ยืนจำกกำรลงทนุและกำรตอบโจทย์
ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและกำรบริกำร สุขภำพ อสังหำริมทรัพย์ ภำยใต้
โครงสร้ำงกำรลงทนุในหุ้นของบริษัทนอกตลำดหลกัทรัพย์ )Private Equity) 

1.1.3. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (adjust to reflect the new Mission Statements) 

(1) เพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรลงทนุในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์รูปแบบใหม ่บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกัด )มหำชน( และบริษัทย่อย )รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”( จะเร่ิมด ำเนินกำรตัง้แต่กำร
ออกแบบ พฒันำ บริหำรและขำยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้ในรูปแบบของโรงแรม เซอร์วิสอ
พำร์ทเม้นท์ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ ศูนย์กำรค้ำ หรืออำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ที่มีศกัยภำพ
ให้แก่ผู้ ร่วมลงทนุท่ีเป็นกลุม่สถำบนั นกัลงทนุรำยใหญ่ กลุม่บริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทนุและ
ต้องกำรร่วมลงทุน ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ กำรเจรจำ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำร
ปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สดุ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ตัง้แต่เร่ิมพฒันำ 
และ/หรือ โครงกำรที่มีอยู่เดิม และพฒันำอย่ำงต่อเนื่องไปสูข่ัน้ตอนสดุท้ำยเมื่อโครงกำรก่อสร้ำง
เสร็จ พร้อมให้บริกำรและมีกระแสเงินสดอยำ่งตอ่เนื่อง 

(2) บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงทำงเลือกลงทนุในประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สงูสดุใน
ที่ดินนัน้ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดต่อเนื่อง เมื่อพัฒนำ
โครงกำรเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะจ ำหนำ่ยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ออกไปแก่ผู้ซือ้โครงกำรที่ต้องกำร
ด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์แต่ไม่มีศกัยภำพในกำรพัฒนำโครงกำรด้วยตนเอง และ/หรือ  ไม่
ต้องกำรรับควำมเสีย่งในกำรพฒันำโครงกำร 

(3) บริษัทฯ จะน ำเงินก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรที่ได้รับมำต่อยอด โดยลงทุนพฒันำโครงกำรใหม่
อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดบัท่ีไมต่ ่ำกวำ่ที่ก ำหนดไว้ และจ่ำยเป็นเงิน
ปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ 

1.1.4. กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
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(1) กลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ดี 

บริษัทฯ จะเลือกพฒันำโครงกำรในท ำเลที่เป็นจุดยทุธศำสตร์ส ำคญั ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตของ
ตลำดกำรทอ่งเที่ยว และ/หรือ ท ำเลที่มีแนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของมลูคำ่ที่ดินและมลูคำ่ของสนิทรัพย์
ที่สร้ำงในอนำคต เช่น กรุงเทพฯ ชัน้ใน โดยเพำะยำ่นสขุมุวิท เชียงใหม ่เกำะสมยุ กระบี่ และเมือง
ในพืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก รวมถึงพทัยำ เป็นต้น 

(2) กลยุทธ์ในการร่วมลงทุน 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ร่วมลงทนุหนึ่งรำยหรือหลำยรำยสำมำรถเข้ำมำร่วมลงทนุได้มำกถึงร้อย
ละ 74 โดย บริษัทฯ จะน ำเสนอทำงเลือกในกำรร่วมลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แก่ผู้ ร่วม
ลงทุน ซึ่งทำงเลือกดังกล่ำว บริษัทฯ เป็นผู้ ศึกษำโครงกำร จัดหำที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลทำง
กฎหมำยที่เก่ียวกบัท่ีดิน ประเมินควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มคำ่ของโครงกำร นอกจำกนี ้บริษัทฯ 
ได้ร่วมลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เช่น กำรวิจยั กำรพฒันำและปลกูแปรรูปและพฒันำผลติภณัฑ์จำกกญั
ชงและกญัชำแผนไทยเพื่อสขุภำพ ซึง่เป็นกลยทุธ์ในกำรกระจำยควำมเสีย่งของบริษัทฯ  

(3) กลยุทธ์ในการเลือกผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพ์ที่เหมาะสม  

บริษัทฯ จะท ำกำรคัดเลือกผู้ บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพ์ที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ ตลอด
กระบวนกำรทำงธุรกิจโดยวิธีกำรวิเครำะห์ภำยในของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรพิสจูน์แล้ว รวมถึงควำม
เช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำร กำรเลือกแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในแต่ละประเภทอสงัหำริมทรัพย์นัน้ๆ เข้ำ
มำบริหำรถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจำรณำจำกผลงำนใน
อดีตที่ผำ่นมำเป็นส ำคญั 

(4) กลยุทธ์ในการท าให้สินทรัพย์เป็นที่ต้องการของผู้ซือ้โครงการ  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบสร้ำง -ด ำเนินงำน-ขำย ส่งผลให้โครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ เป็นที่ต้องกำรของผู้ซือ้โครงกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
เนื่องจำกผู้ซือ้โครงกำรสำมำรถเข้ำด ำเนินงำนได้เลยโดยไมต้่องรับควำมเสีย่งในกำรขอใบอนญุำต
และควำมเสีย่งในกำรก่อสร้ำง ซึง่ต้องใช้ทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรควบคมุดแูลให้ต้นทนุและ
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมก ำหนดที่วำงไว้ ส่งผลให้โครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่
ต้องกำรในตลำด 

(5) กลยุทธ์การเพิ่มอัตราผลตอบแทน  

กำรด ำเนินธุรกิจในรูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sale) ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยโครงกำรไปพฒันำโครงกำรใหม่ได้ในระยะเวลำอนัสัน้เมื่อ
เทียบกบักำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยทัว่ๆ ไปซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรสะสมกระแสเงินสด
ให้เพียงพอต่อกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ใหม่ๆ สง่ผลให้อตัรำผลตอบแทนที่ได้จำกกำร
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ด ำเนินธุรกิจแบบ สร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย นัน้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโดยทัว่ๆ ไป 

(6) กลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ของ บริษัทฯ เอง 

นอกจำกบริษัทฯ จะใช้แบรนด์ที่เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสำกลแล้ว บริษัทฯ ได้พฒันำแบรนด์ของตนเอง 
ซึง่ได้แก่ แบรนด์ เจอร์นี่ย์ฮบั ฮบั )Journey Hub) และโจโน ่)Jono) ส ำหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์ที่
มีกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยเป็นนกัเดินทำงที่เป็นนกัทอ่งเที่ยวอิสระที่ช่ืนชอบกำรเดินทำงแบบประหยดั
แตคุ่้มคำ่ โดยบริษัทฯ จะบริหำรจดักำรโครงกำรท่ีใช้แบรนด์ดงักลำ่วด้วยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์
ของบริษัทฯ เอง 

 

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

คุณปรับชะรันซิงห์ ทักรำล มีควำมสนใจในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และเร่ิมธุรกิจในปี 2547 และได้ซือ้ที่ดินในซอย
สขุุมวิท 16 ซึ่งได้พฒันำเป็นโครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ ซิทำดีนส์ 16 และในเวลำต่อมำช่วงปี 2547 – 2549 ได้
พฒันำโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนส์ สขุมุวิท 24 และโครงกำรซิทำดีนส์อีก 3 โครงกำร  

บริษัทฯ ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 13 กุมภำพนัธ์ 2550 โดยคุณปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ ใน
รูปแบบสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย )Build-Operate-Sale หรือ BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ศนูย์กำรค้ำ 
และอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ เมื่อกลุ่มครอบครัวตัดสินใจที่จะน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงได้มีกำรปรับโครงสร้ำงบริษัทฯ ในปี 2558 
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2558  บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยกำรเข้ำซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
กิจกำรกำรร่วมค้ำภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัของกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยกำรปรับโครงสร้ำงของกลุม่บริษัทฯ แล้ว
เสร็จเมื่อ 16 กนัยำยน 2558  

 ในเดือนสงิหำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกบับริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (เดิมช่ือบริษัท บทูิค 
แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั) หรือ (“BAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์และ
เป็นกิจกำรที่เก่ียวข้องกันที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือครอบครัวทักรำล เพื่อรับโอนพนักงำนและรับโอน
สญัญำบริหำรจัดกำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่ด ำเนินกำรโดย  BAM รวมถึงสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยบริษัทฯ เข้ำด ำเนินกำรตำมสญัญำบริหำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์แทน BAM ตัง้แต่ 
กนัยำยน 2558 

 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2558 มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจำก 38,249,500 บำท เป็น 340,000,000 บำท โดยแบง่เป็นหุ้นสำมญั 3,400,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

 เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงแรมโอโซ พทัยำ โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยหุ้นให้แก่ผู้
ซือ้โครงกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก  

2559  กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูก็ต ป่ำตอง 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นของ  บริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2559 มีมติอนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 100 บำท เป็น 1 บำท โดยมีผลให้จ ำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและ
ช ำระแล้วเพิ่มจำกจ ำนวน 3,400,000 หุ้น เป็น จ ำนวน340,000,000 หุ้น  

 วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท บทูิค คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 กลุม่บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรมิกซ์ยสู ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ
ซมัเมอร์ฮบั 

2560  กลุม่บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรโรงแรมนิมมำน 1 ถนนห้วยแก้ว จงัหวดัเชียงใหม่  

 ในเดือนกมุภำพนัธ์ กลุม่บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโครงกำรศนูย์กำรค้ำ เรนฮิลล์ สขุมุวิท 47 ให้แก่ผู้ซือ้โครงกำร
ซึง่เป็นบคุคลภำยนอก 

 ในเดือนพฤศจิกำยน กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรโรงแรมเจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต  

 ในช่วงไตรมำส 4/2560 กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรโครงกำรศนูย์กำรค้ำ ซมัเมอร์ฮิลล์ 
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2561  ในเดือนกมุภำพนัธ์ กลุม่บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูก็ต ป่ำตอง ให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซึง่เป็น
บคุคลภำยนอก  

 ในเดือนกุมภำพนัธ์ กลุม่บริษัทฯ ได้ลงนำมในสญัญำจะซือ้จะขำยและช ำระเงินมดัจ ำค่ำที่ดินบริเวณถนน
สขุมุวิท 36 เพื่อพฒันำเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ โดยรับโอนกรรมสทิธ์ิในวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561  

 ในเดือนเมษำยน กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้และรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินบริเวณถนนสขุมุวิท 16 เพื่อพฒันำโรงแรม  

 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 8 มิถนุำยน 2561 มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจำก 340,000,000 บำท เป็น 507,000,000 บำท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขำยแก่ประชำชน
ทัว่ไป (IPO) จ ำวน167,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 ในเดือนสิงหำคม กลุม่บริษัทฯ ได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยที่ดิน )Land Sale and Purchase Agreement 
หรือ SPA) และช ำระเงินมัดจ ำค่ำที่ดินบริเวณ ถนนกมลำ-ป่ำตอง แขวงกมลำ เขตกระทู้  จังหวัดภูเก็ต 
จ ำนวน 28,400,000 บำทในเดือนกรกฎำคมและสิงหำคม โดยช ำระเงินสว่นที่เหลือจ ำนวน 113,600,000 
บำท และรับโอนกรรมสทิธ์ิในวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2561 

 ในเดือนตลุำคม กลุม่บริษัทฯ เร่ิมสง่มอบพืน้ท่ีเช่ำส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัให้แก่ผู้ เช่ำ 

2562  ในเดือนมกรำคม กลุม่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ เช่ำเข้ำมำใช้พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัอยำ่งเป็นทำงกำร  

 ในเดือนมีนำคม กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรวิลลำ่ 1 

 ในเดือนเมษำยน กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยำ จงัหวดัชลบรีุ 

 ในเดือนมิถนุำยน กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริกำรโครงกำรโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั  ถนน
ห้วยแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ และกลุ่มบริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยโครงกำรศูนย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และโครงกำร
ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก  

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 167,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 
2.86 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก  

 น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 
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2563  ในเดือนมกรำคม กลุม่บริษัทฯ เซ็นสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินในบริเวณสขุมุวิทซอย 5 

 ในเดือนเมษำยน กลุ่มบริษัทฯ ปิดโรงแรมทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัเป็นกำรชั่วครำวตำม
มำตรกำรรัฐบำลเพื่อสกดักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ในประเทศไทย 

 ในเดือนพฤษภำคม กลุ่มบริษัทฯ เปิดด ำเนินกำรโรงแรมในกรุงเทพมหำนคร พัทยำ และเชียงใหม่ เมื่อ
รัฐบำลประกำศผ่อนปรนมำตรกำรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ในประเทศ
ไทย 

 ในเดือนกนัยำยน กลุม่บริษัทฯ เปิดให้ผู้ เช่ำเข้ำมำใช้พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์พ้อยท์ อยำ่งเป็นทำงกำร 

 ในเดือนตลุำคม กลุม่บริษัทฯ ลงนำมบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรสนบัสนุนกญัชงและกัญชำ
ทำงกำรแพทย์เพื่อพฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิงสขุภำพกบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จงัหวดันำ่น 
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1.3. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ  

1) ตวัเลขที่แสดงใต้กลอ่งคือจ ำนวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

2) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเลิกกิจกำรของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบัโครงกำรที่ขำยแล้วภำยในกรอบเวลำดงันี ้

 ภำยในปี 2564 ส ำหรับบริษัทที่เก่ียวข้องกบัโครงกำรโรงแรม โอโซ ่พทัยำ รีสอร์ท ซึง่ได้แก่ MTHM 

 ภำยในปี 2566 ส ำหรับบริษัทที่เก่ียวข้องกบัโครงกำรศนูย์กำรค้ำ เรนฮิลล์ สขุมุวิท 47 ซึง่ได้แก่ KR, CP, BRH, BRPKNH และ 
BMTH 

 ภำยในปี 2568 ส ำหรับบริษัทที่เก่ียวข้องกับโครงกำรศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และโครงกำรส ำนักงำนให้เช่ำซัมเมอร์ฮบั  ซึ่ง
ได้แก่ BTPKNH, BTPKNH1, BTPKNH2, BTPKNH3, BTPKN, BTPKN1, BTPKN2, BTPKN3 

3) CMHM2 จดัตัง้ขึน้เพ่ือรองรับกำรเข้ำลงทนุของนกัลงทนุโครงกำรโรงแรมเชียงใหม ่นิมมำน ทรี 

4) BTPKNSH, BTPKNS1H และ BTPKNS2H จดัตัง้ขึน้เพ่ือรองรับกำรเข้ำลงทนุของนกัลงทนุโครงกำรครงกำรศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้
เชำ่ซมัเมอร์พอยท์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพฒันำโครงกำรภำยใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพื่อประสิทธิภำพในกำร
จดัหำ ผู้ ร่วมลงทนุส ำหรับกำรสนบัสนนุแหลง่เงินทนุในกำรพฒันำโครงกำร และเพื่อประสทิธิภำพในกำรจ ำหนำ่ยโครงกำรให้แก่
ผู้ซือ้โครงกำรภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ โดยบริษัท ย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมจะเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ ขณะที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรศกึษำท ำเลที่มีศกัยภำพ พฒันำแนวคิดและรูปแบบโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุ
กับท ำเลนัน้ๆ )Highest and Best Use of Land) จัดท ำผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร )Financial Feasibility 
Study) จดัหำผู้ ร่วมทนุเพื่อให้กำรสนบัสนนุแหลง่เงินทนุส ำหรับพฒันำโครงกำร ควบคมุดแูลต้นทนุและระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ บริหำรจดักำรโครงกำรภำยหลงักำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และจดัหำผู้ซือ้โครงกำรที่จะเข้ำซือ้โครงกำร
จำกกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีกำรเรียกเก็บค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกผู้ ร่วมลงทุนและบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่
ด ำเนินโครงกำร ในอตัรำที่ก ำหนดไว้ ดงัที่ได้กลำ่วไปข้ำงต้น 

ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัตัง้กลุม่บริษัทย่อย/บริษัทร่วมเพื่อร่วมลงทนุกบัผู้ ร่วมลงทนุที่สนใจ
ในโครงกำรแตล่ะโครงกำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้นหลำยระดบัจะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถจดัหำผู้ ร่วมลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ เข้ำมำร่วมลงทนุได้ รวมถึงท ำให้บริษัทฯ มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรบริหำรและจดักำรทรัพย์สนิตลอดสำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนมีสทิธิตดัสนิใจขำยโครงกำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพอีกด้วย  

นอกจำกนี ้เนื่องจำกผู้ ร่วมลงทนุทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศที่สนใจลงทนุในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ดังนัน้ กำรจัดโครงสร้ำงแบบกำรถือหุ้นในหลำยระดบัที่
ก ำหนดให้กลุม่บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นในแตล่ะระดบัอยำ่งน้อยร้อยละ 51 จึงเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรสว่นนีข้องผู้ ร่วมลงทนุ 
ซึ่งโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงักลำ่วได้มีกำรท ำสญัญำตกลงระหวำ่งผู้ ถือหุ้นอยำ่งชดัเจน กำรจดัโครงสร้ำงแบบกำรถือหุ้นในหลำย
ระดับช่วยให้ บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุมและบริหำรจัดกำรโครงกำรนัน้อย่ำงเต็มที่ แม้ว่ำบริษัทฯ จะถือหุ้นทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมในโครงกำรนัน้ๆ ต ่ำกว่ำร้อยละ 51 นอกจำกนี ้โครงสร้ำงดงักลำ่วยงัช่วยให้กลุม่บริษัทฯ บริหำรกำรขำยโครงกำรได้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกรณีที่มีผู้ ร่วมลงทนุหลำยรำยลงทนุในโครงกำรเดียวกนั หำกผู้ ร่วมลงทนุรำยหนึ่งตดัสินใจไม่
ขำยทรัพย์สนิ อำจเพิ่มควำมยุง่ยำกในกระบวนกำรขำยหรืออำจท ำให้ไม่สำมำรถขำยโครงกำรได้ ในอดีตที่ผำ่นมำบริษัทฯ จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องจดัตัง้บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมจ ำนวนมำก  

ก) เพื่อประสทิธิภำพในกำรจดัหำผู้ ร่วมทนุส ำหรับกำรจดัหำเงินทนุเพื่อพฒันำโครงกำร โดย
ผู้ ร่วมทนุแตล่ะกลุม่มีควำมประสงค์จะเข้ำลงทนุในหุ้นของบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมที่ได้จดัตัง้ขึน้ใหม่
เพื่อลดภำระในกำรตรวจสอบข้อมลู )Due Diligence) และ/หรือ ลดควำมเสี่ยงจำกภำระผกูพนัตำ่งๆ ของ
บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลำ่ว และ 

เพื่อประสิทธิภำพในกำรจ ำหนำ่ยโครงกำรให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรภำยหลงักำรพฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ โดยผู้ซือ้โครงกำรสำมำรถ
เข้ำซือ้หุ้นหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ได้โดยตรง 

 

แผนภาพแสดงโครงการภายใต้การด าเนินงานของบริษัททัง้หมดจ าแนกตามประเภทลกัษณะสินค้าและ
บริการ ณ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ  โครงกำรโรงแรมซิทำดีนส์ทัง้ 4 โครงกำรเป็นกำรร่วมทนุ 

ตัวย่อโครงสร้างบริษัท 

ล าดับ ตัวย่อ ช่ือบริษัท / กิจการร่วมค้า 
1. BA Boutique Assets Ltd. 
2. BB Boutique Boulevard Ltd. 
3. BBS16-2 Boutique Bangkok Sukhumvit 16 – 2 Ltd. 
4. BBS16-2H Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings Ltd. 
5. BBS16-2H1 Boutique Bangkok Sukhumvit 16-2 Holdings 1 Ltd. 
6. BBS36 Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Ltd. 
7. BBS36H Boutique Bangkok Sukhumvit 36 Holdings Ltd. 
8. BBS5 Boutique Bangkok Sukhumvit 5 Ltd. 
9. BBS5H Boutique Bangkok Sukhumvit Holdings 5 Ltd. 
10. BCMN1 Boutique Chiang Mai Nimman 1 Ltd. 
11. BCMN2 Boutique Chiang Mai Nimman 2 Ltd. 
12. BCMN3 Boutique Chiang Mai Nimman 3 Ltd. 
13. BCRK Boutique Charoenkrung Ltd. 
14. BCRKH Boutique Charoenkrung Holdings Ltd. 
15. BEH Boutique Eco Holdings Ltd. 
16. BEH2 Boutique Eco Holdings 2 Ltd. 
17. BG Boutique Group Ltd. 
18. BIH Boutique International Holdings Ltd. 
19. BKML1 Boutique Kamala 1 Ltd. 
20. BKML2 Boutique Kamala 2 Ltd. 
21. BKMLH Boutique Kamala Holdings Ltd. 
22. BL Boutique Land Ltd. 
23. BMT2 Boutique Mid Tier 2 Ltd. 
24. BMTH Boutique MT Holdings Ltd. 
25. BNH Boutique Nimman Holdings Ltd. 
26. BNH1 Boutique Nimman Holdings 1 Ltd. 
27. BOH Boutique Offshore Holdings Limited 
28. BOH1 Boutique Overseas Holdings 1 Limited 
29. BOH2 Boutique Overseas Holdings 2 Limited 
30. BOH2 Boutique Overseas Holdings 2 Limited 
31. BOUTIQUE หรือ BC Boutique Corporation PCL 
32. BPK Boutique Phuket Ltd. 
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ล าดับ ตัวย่อ ช่ือบริษัท / กิจการร่วมค้า 
33. BPK2 Boutique Phuket 2 Ltd. 
34. BPK3 Boutique Phuket 3 Ltd. 
35. BPKH Boutique Phuket Holdings Ltd. 
36. BPKH1 Boutique Phuket Holdings 1 Ltd. 
37. BPKH2 Boutique Phuket Holdings 2 Ltd. 
38. BPKH3 Boutique Phuket Holdings 3 Ltd. 
39. BPKL Boutique Phuket Land Ltd. 
40. BPKN3 Boutique Prakhanong 3 Ltd. 
41. BPS3 Boutique PS3 Ltd. 
42. BPS3H Boutique PS3 Holdings Ltd. 
43. BPTS3 Boutique Patong Sai 3 Ltd. 
44. BPTS3H Boutique Patong Sai 3 Holdings Ltd. 
45. BR Boutique Realty Ltd. 
46. BRH Boutique Retail Holdings Ltd. 
47. BRPKNH Boutique Retail PKN Holdings Ltd. 
48. BSA Boutique Serviced Apartments Ltd. 
49. BSL Boutique Samul Lamai Ltd. 
50. BSLH Boutique Samui Lamai Holdings Ltd. 
51. BSPLABS Bespoke Labs Ltd. 
52. BSPLS Bespoke Life Science Ltd. 
53. BSPPM Bespoke Pharma Ltd. 
54. BSPSYN Bespoke Synergies Ltd. 
55. BSPWN Bespoke Wellness Ltd. 
56. BTP BT Phuket Ltd. 
57. BTPH BT Phuket Holdings Ltd. 
58. BTPH1 BT Phuket Holdings 1 Ltd. 
59. BTPH2 BT Phuket Holdings 2 Ltd. 
60. BTPH3 BT Phuket Holdings 3 Ltd. 
61. BTPKN Boutique PKN Ltd. 
62. BTPKN1 Boutique PKN 1 Ltd. 
63. BTPKN2 Boutique PKN 2 Ltd. 
64. BTPKN3 Boutique PKN 3 Ltd. 
65. BTPKNH BT PKN Holdings Limited 
66. BTPKNH1 BT PKN Holdings 1 Limited 
67. BTPKNH2 BT PKN Holdings 2 Limited 
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ล าดับ ตัวย่อ ช่ือบริษัท / กิจการร่วมค้า 
68. BTPKNH3 BT PKN Holdings 3 Limited 
69. BTPKNS Boutique PKNS Ltd. 
70. BTPKNS1 Boutique PKNS 1 Ltd. 
71. BTPKNS1H BT PKNS1 Holdings Limited 
72. BTPKNS2 Boutique PKNS 2 Ltd. 
73. BTPKNS2H BT PKNS2 Holdings Limited 
74. BTPKNSH BT PKNS Holdings Limited 
75. CMHM Chiang Mai Holdings Mauritius Limited 
76. CMHM1 Chiang Mai Holdings Mauritius 1 Limited. 
77. CMHM2 Chiang Mai Holdings Mauritius 2 Limited. 
78. MTHM  Mid Tier Holding Mauritius Ltd.. 
79. N2HM Nimman 2 Holdings Mauritius Limited 
80. PS3HM PS3 Holdings Mauritius Limited 
81. PTH Patong Hotel Pte. Ltd. 
82. SRPI  Square Root Phuket Investment Ltd. 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุหรือสินทรัพย์ (2) รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ 
(3) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโครงกำรท่ีด ำเนินงำนโดยกลุม่บริษัทฯ (4) รำยได้อื่น (5) สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำก
บริษัทฯ ร่วมค้ำ รำยละเอียด ดงันี ้

ประเภทรายได้ โครงการ บริษัทฯ ถือ
หุ้นสัดส่วน
ร้อยละ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ทางตรง/
อ้อม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ก า ไ รจากการขาย
โครงการ 

ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ 

สขุมุวิท 47 

63.7% 2.5 0.4% - - - - 

 โรงแรมไฮแอท เพลส  

ภเูก็ต ป่ำตอง 

20.4% 288.5   51.9% - - - - 
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 ศูน ย์ กำ ร ค้ ำซัม เมอ ร์ฮิ ลล์  และ
ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 

26.0% - - 522.9  65.8% - - 

 รวมก าไรจากการขายโครงการ  291.0 52.3% 522.9 65.8% - - 

2. ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประกอบกิจการ 

ศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ 

สขุมุวิท 47 

63.7% - - - - - - 

โรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ 

โรงแรมไฮแอท เพลส  

ภเูก็ต ป่ำตอง 

26.4% 28.4 5.1% - - - - 

เพื่อการค้า โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซเิดนซ์ 

สขุมุวิท 24 

100.0% 88.2 15.9% 84.4 10.6% 

 

51.6 34.9% 

 โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล  

เจอร์น่ีย์ฮบั พทัยำ 

49.8% - - 2.5 0.3% 8.9 6.0% 

 โรงแรมโอ๊ควู้ ด โฮเทล เจอร์น่ีย์ฮับ 
ภเูก็ต 

32.1% 44.0 7.9% 48.9 6.1% 15.8 10.7% 

 วิลลำ่ 1 ป่ำตอง 20.4% 0.9 0.1% 1.8 0.2% 0.6 0.4% 

 วิลลำ่ 2 ป่ำตอง 20.4% - - 0.2 0.0% 0.7 0.4% 

 โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน 
เจอร์น่ีย์ฮบั 

26.0% - - 42.6 5.4% 32.0 21.6% 

 ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล 26.0% 61.6 11.1% 35.5 4.5% - - 

 ส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 26.0% 2.8 0.5% 20.3 2.6% - - 

 ศูนย์กำรค้ำและส ำนักงำนให้เช่ำ
ซมัเมอร์พอยท์ 

38.3% 5.6 1.0% - - 9.6 6.5% 

 รวมรายได้จากการประกอบ
กิจการ โรงแรม และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 

 231.5 41.6% 236.2 29.7% 119.2 80.5% 
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ประเภทรายได้ โครงกำร บริษัทฯ ถือหุ้น
สดัสว่นร้อยละ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ทางตรง/
อ้อม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

3. รายได้จากการ บมจ. บทูคิ คอร์ปอเรชัน่  24.2 4.4% 30.1 3.8% 21.4 14.5% 

   บริหาร         

4. รายได้อ่ืนๆ บมจ. บทูคิ คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท
ในเครือ 

 9.6 1.7% 5.7 0.7% 7.5 5.0% 

รวมรายได้ 1. - 4.   556.3 100.0 794.9 100.0 148.1 100.0 

5. ส่วนแบ่งก าไร โรงแรมซทิำดีนส์ สขุมุวิท 8 26.0% (2.3)  (5.6)  (14.5)  

   (ขาดทุน) โรงแรมซทิำดีนส์ สขุมุวิท 11 26.0% 2.5  4.3  (11.8)  

 โรงแรมซทิำดีนส์ สขุมุวิท 16 26.0% 0.2  1.3  (5.9)  

 โรงแรมซทิำดีนส์ สขุมุวิท 23 26.0% 4.3  6.5  (9.5)  

 รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

จากการร่วมค้า 

 4.7  6.5  (41.7)  

รวมรายได้จากธุรกจิท่ีกลุ่มบริษัทฯด าเนินการ  560.9 561.0 801.4  106.4  
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลกัคือกำรสร้ำงโอกำสในกำรลงทุนใน
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ ร่วมลงทนุ ได้แก่ กำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ในรูปแบบ สร้ำง-
ด ำเนินงำน-ขำย (Build-Operate-Sell) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ เช่น 
ศนูย์กำรค้ำและอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ในพืน้ที่ที่มีศกัยภำพทัว่ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชัน้ใน ย่ำนสขุมุวิทตอนต้น 
และเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญ เช่น พัทยำ ภูเก็ต และเชียงใหม่  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีแผนกระจำยควำมเสี่ยง 
(Diversifivation Strategy) โดยร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เช่น กำรวิจัย กำรพัฒนำและปลูก แปรรูปและพัฒนำ
ผลติภณัฑ์จำกกญัชงและกญัชำแผนไทยเพื่อสขุภำพ 

ผู้ ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มสถำบันลงทุนรำยใหญ่ กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องกำรร่วม
ลงทนุ ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ กำรเจรจำ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยและกำรปฏิบตัิตอ่สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สดุ โดย
ร่วมลงทนุกบับริษัทฯ ในอสงัหำริมทรัพย์ตัง้แต่เร่ิมพฒันำ และ/หรือ ในโครงกำรที่มีอยู่เดิม และพฒันำอย่ำงตอ่เนื่อง
ไปสูข่ัน้ตอนสดุท้ำยเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ จนพร้อมให้บริกำรและมีกระแสเงินสดอยำ่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ มุง่เน้นกำรสร้ำงทำงเลอืกลงทนุในประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่ท ำให้เกิดประโยชน์สงูสดุในท่ีดินนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนสงูสดุและสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดตอ่เนื่อง เมื่อพฒันำโครงกำรเสร็จแล้วบริษัทฯ จะจ ำหนำ่ยโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ออกไปแก่ผู้ซือ้โครงกำรท่ีต้องกำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์แตไ่มม่ีศกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำร
ด้วยตนเอง และ/หรือ ไมต้่องกำรรับควำมเสีย่งในกำรพฒันำโครงกำร 

บริษัทฯ จะน ำเงินก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรที่ได้รับมำต่อยอดโดยลงทนุและพฒันำโครงกำรใหม่อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรขำยในระดบัที่ไม่ต ่ำกว่ำที่ตัง้ไว้ และจ่ำยเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้
ให้บริกำรเร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนกำรริเร่ิมโครงกำร (Origination) กำรพฒันำโครงกำร (Developement) กำรบริหำรจดักำร
โครงกำร (Assets Management) ไปจนถึงกำรขำยโครงกำร (Exit) บริษัทฯ จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ ให้บริกำร และ/หรือ 
เพื่อให้โครงกำรเกิดมลูค่ำสงูสดุและบริษัทฯ จะได้รับรำยได้ค่ำบริกำรในแต่ละขัน้ตอนตำมที่ตกลงกนักับผู้ ร่วมลงทนุ
จนจบโครงกำร ขัน้ตอนของกำรสร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย 

กำรสร้ำงเร่ิมตัง้แต่กำรริเร่ิมโครงกำรไปจนถึงกำรก่อสร้ำงและพฒันำ โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรวิเครำะห์และศกึษำ
พืน้ที่ที่มีศกัยภำพที่สำมำรถพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ที่  รวมถึงพิจำรณำสภำพตลำดและ
กำรแขง่ขนัในพืน้ท่ี เพื่อพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุพฒันำโครงกำร หำกโครงกำรมีควำมเป็นไปได้ที่จะให้
ผลตอบแทนคุ้มคำ่ กลุม่บริษัทฯ จะจดัซือ้ที่ดินและด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรตำมแผนท่ีวำงไว้ ระหวำ่งนีก้ลุม่บริษัทฯ 
จะชกัชวนผู้ ร่วมลงทนุทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศให้เข้ำร่วมลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ ร่วมกนั นอกเหนือจำกเงินร่วม
ทนุ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำบริกำรแรกเข้ำ (Origination Fee) จำกผู้ ร่วมลงทนุ ซึ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรตัง้แต่
กำรจัดหำที่ดิน วิ เครำะห์ และศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร รวมถึงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ โครงกำร 
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(Development Strategy) เช่นสว่นผสมของโครงกำร (Development Mix) รูปแบบของโครงกำร ประมำณกำรต้นทนุ
และระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำร 

ส ำหรับขัน้ตอนถดัมำคือกำรก่อสร้ำงและพฒันำ บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหำรจดักำรโครงกำรโดยท ำงำนร่วมกบัที่ปรึกษำ
โครงกำรด้ำนตำ่งๆ เช่น สถำปนิก วิศวกร ผู้ส ำรวจปริมำณ (Quantity Sureveyor) ผู้บริหำรจดักำรกำรก่อสร้ำง ในกำร
บริหำรกำรออกแบบ ขออนญุำตก่อสร้ำง คดัเลือก ผู้ รับเหมำและควบคมุกำรพฒันำโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนโดย
ในขัน้ตอนนี ้บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำร (Development Fee) จำกบริษัทที่ด ำเนินโครงกำร 
กำรสร้ำงสำมำรถแบง่ได้เป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

(1) ขัน้ตอนก่อนการพัฒนาโครงการ ได้แก่ 

 การเลือกท าเลและจัดหาที่ดิน บริษัทฯ จะจัดซือ้ที่ดินตำมแผนงำนลงทุน โดย บริษัทฯ ไม่มี
นโยบำยซือ้ที่ดินเก็บไว้เน้นกำรซือ้ที่ดินที่มีกำรเติบโตสูงและมีควำมเสี่ยงต ่ำ โดยพิจำรณำ
องค์ประกอบส ำคญั ได้แก่ ท ำเลที่ตัง้ที่เหมำะสมและมีศกัยภำพ ลกัษณะและรูปร่ำงที่ดิน ผงัเมือง
ที่ท่ีดินแหง่นัน้ตัง้อยู ่ข้อจ ำกดักำรใช้ที่ดินและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นตวัก ำหนดรูปแบบของ
โครงกำร รำคำของที่ดินเหมำะสมและมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ ทัง้ในกรณีเป็น
กรรมสทิธ์ิในกำรครอบครอง สทิธิกำรเช่ำ และสทิธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 
(BOI) และสทิธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น หำกเป็นโครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์หรือโรงแรม บริษัทฯ 
จะพิจำรณำจดัหำท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิในกำรครอบครอง และหำกเป็นศนูย์กำรค้ำหรือส ำนกังำนให้
เช่ำ บริษัทฯ จะพิจำรณำทัง้ประเภทมีกรรมสิทธ์ิในกำรครอบครอง และประเภทสิทธิกำรเช่ำ 
นอกจำกนีก้ลุม่บริษัทฯ มีกำรศกึษำและเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัรำคำที่ดินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้
สำมำรถประเมินและวำงแผนกำรกำรซือ้ที่ดินได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้
สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 การศึกษาความเป็นได้ของโครงการ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร เพื่อประกอบกำรตัดสินใจกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำน 
ควำมคุ้มค่ำตอ่กำรลงทนุ กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย และกำรใช้ประโยชน์สงูสดุของ
ที่ดินนัน้ๆ ซึง่กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรนัน้ ประกอบด้วย 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพของโครงการ บริษัทฯ จะท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์
ข้อมลูที่ดิน ท ำเล ต ำแหน่งที่ตัง้ กำรคมนำคม สภำพแวดล้อม รวมถึงข้อจ ำกดัทำงด้ำนกฎหมำย 
เพื่อให้ได้รูปแบบทำงกำยภำพที่เหมำะสมของโครงกำร เช่น พืน้ที่อำคำร พืน้ที่ใช้สอย จ ำนวน
ห้องพกั จ ำนวนชัน้ ลกัษณะโครงสร้ำง เป็นต้น 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย  บริษัทฯ จะตรวจสอบสถำนะของโครงกำร
เบือ้งต้น โดยจะพิจำรณำว่ำพืน้ที่หรือที่ดินหรืออำคำรดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงในกำรลงทุนและ
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พฒันำโครงกำรหรือไม่ หลงัจำกนัน้จะมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพื่อตรวจสอบสถำนะ
ของโครงกำรอยำ่งละเอียด โดยศึกษำข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัโครงกำร อำทิ  กฎหมำยผงัเมือง 
ข้อบญัญตัิท้องถ่ิน กฎหมำยควบคมุอำคำร ควำมถกูต้องและครบถ้วนของโฉนดที่ดิน เป็นต้น 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด บริษัทฯ จะศึกษำแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของ
ตลำด (กำรท่องเที่ยว ศูนย์กำรค้ำและอื่นๆ) เช่น มูลค่ำตลำด คู่แข่ง พฤติกรรมตลำด ในแต่ละ
พืน้ที่ เป็นต้น รวมถึงผลกำรศึกษำหรือวิเครำะห์ ทำงกำรตลำด เพื่อช่วยประกอบกำรตดัสินใจใน
กำรเลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสมและใช้ในกำรเลือกประเภทของอสงัหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะ
พฒันำ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน บริษัทฯ จะจัดท ำแบบจ ำลองทำงกำรเงิน (Financial 
Model) โดยจะพิจำรณำถึงต้นทนุของโครงกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและอตัรำผลตอบแทน
ของโครงกำร หำกโครงกำรใดที่กลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำว่ำพัฒนำแล้วจะได้อัตรำผลตอบแทน
ภำยในของผู้ ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return “IRR”) ในระดับไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนด กลุ่ม
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงทนุพฒันำโครงกำรดงักลำ่วนัน้ 

 การเจรจาต่อรองและการท าสัญญาซือ้ขายที่ดิน หลงัจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำร
ตรวจสอบสถำนะของโครงกำร บริษัทฯ จะเจรจำกบัเจ้ำของที่ดิน เพื่อท ำกำรซือ้หรือเช่ำที่ดินที่จะ
น ำมำพฒันำโครงกำร หลงัจำกที่ตกลงรำคำได้กลุ่มบริษัทฯ จะท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินกบั
ผู้ขำยหรือท ำบนัทึกข้อตกลงเพื่อเช่ำที่ดิน ทัง้นีต้ำมนโยบำยของกลุม่บริษัทฯ  จะท ำกำรโอนที่ดิน
หรือจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำที่ดินหลงัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินหรือวนัท่ีลงนำม
ในบนัทึกข้อตกลงเพื่อเช่ำที่ดินซึง่ระยะเวลำจะขึน้อยู่กบักำรเจรจำตกลงกบัเจ้ำของที่ดินในแตล่ะ
โครงกำร โดยที่จะมีกำรวำงเงินมดัจ ำในวนัที่ลงนำมในสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินหรือวนัที่ลงนำม
ในบนัทกึข้อตกลงเพื่อเช่ำที่ดิน 

 การจัดหาเงินลงทุนและผู้ร่วมทุน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำแหลง่เงินลงทนุเพื่อให้มัน่ใจวำ่
โครงกำรที่ก ำลงัจะพฒันำจะมีเงินลงทุนเพียงพอตำมแผนธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนในอดีตของ
บริษัทฯ มำจำก 2 แหลง่ได้แก่ 

 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์เป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60 – 70 ของต้นทนุโครงกำร 

 เงินทนุหมนุเวียนของกลุม่บริษัทฯ และเงินทนุจำกผู้ ร่วมทนุ เป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 
30-40  ของต้นทุนโครงกำร ทัง้ในรูปแบบเงินกู้ยืมและเงินทุน โดยอำจเป็นกำรร่วมทนุ

ระหว่ำงกลุม่บริษัทฯ และผู้ ร่วมลงทนุมำกกว่ำ 1 รำย โดยผู้ ร่วมลงทนุทัม้ไม่ได้เป็นผู้ ถือ
หุ้นในกลุม่บริษัทฯ และไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ในสว่นของเงินกู้ยืมจะมีกำรคิดอตัรำ
ดอกเบีย้ในอตัรำใกล้เคียงกบัดอกเบีย้เงินกู้ยืมธนำคำรและไมม่ีเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ท ำให้
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บริษัทฯ เสียประโยชน์หลกัเกณฑ์กำรเลือกผู้ ร่วมลงทุน คือ เป็นผู้ ร่วมลงทุนที่ไม่มีสว่น
ร่วมบริหำรงำน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในโครงกำรใหม่ด้วยเงินทุนที่ระดมได้ตลำดทุนและ
กระแสเงินสดภำยในบริษัทฯ 

(2) ขัน้ตอนการพัฒนาโครงการ ได้แก่ 

 การออกแบบและวางแผนก่อสร้าง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรประสำนงำนให้ผู้ เช่ียวชำญออกแบบ
โครงกำรโดยละเอียดทัง้ด้ำนสถำปัตยกรรมโครงสร้ำง และงำนระบบ โดยว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
สถำปนิก วิศวกร ผู้ เช่ียวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะของแต่ละโครงกำรในปัจจบุนั
บริษัทฯ ใช้บริกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบปริมำณและรำคำตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนพัฒนำ
โครงกำร ซึ่งรวมถึงกำรช่วยประเมินต้นทนุแบบก่อสร้ำงให้ตรงตำมคณุสมบตัิที่บริษัทต้องกำร ไป
จนถึงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงในทุกระยะไปจนกระทั่งปิดงำน ขัน้ตอนกำรออกแบบและวำงแผน
ก่อสร้ำงนีจ้ะใช้ระยะเวลำประมำณ 3 – 6 เดือน พร้อมไปกบักำรจดัหำเงินในกำรก่อสร้ำง โดยสว่น
ใหญ่กลุม่บริษัทฯ จะเร่ิมออกแบบโครงกำรก่อนลงนำมรับโอนกรรมสิทธ์ิหรือจดทะเบียนกำรเช่ำ
ที่ดินจำกผู้ขำย 

 การขอใบอนุญาตต่างๆ กำรขอควำมเห็นชอบและกำรขอใบอนญุำตหลกัๆ ได้แก่ 

 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม )Environmental Impact Assessment 
:EIA) ส ำหรับโครงกำรที่ต้องมีกำรขอควำมเห็นชอบ ซึ่งใช้เวลำในกำรขอควำมเห็นชอบ
ประมำณ 4 – 7 เดือน โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม 

 กำรขอใบอนญุำตก่อสร้ำงอำคำร 

 กำรขอบตัรสง่เสริมจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ )Board of Investment :BOI) 
ของกิจกำรโรงแรม ซึ่งจะต้องมีจ ำนวนห้อง และ/หรือ มีทนุจดทะเบียนตำมก ำหนด และ
ใช้ระยะเวลำในกำรขอบตัรสง่เสริมประมำณ 4 – 6 เดือน โดยในปัจจบุนัมี 9 โครงกำร ที่
ได้รับบตัรสง่เสริมจำก BOI ได้แก่ โรงแรมซิทำดีนส์ สขุมุวิท 11 โรงแรมซิทำดีนส์สขุมุวิท 
23 โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นี่ย์
ฮับ โรงแรมเชียงใหม่ นิมมำน 2 โรงแรมเชียงใหม่ นิมมำน 3 เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ 
สขุมุวิท 36 โรงแรมกมลำ 1 และโรงแรมกมลำ 2 

 การคัดเลือกผู้รับเหมาและการจัดหาวัสดุ กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพและควำม
น่ำเช่ือถือของผู้ รับเหมำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำ โครงกำรจะมีคณุสมบตัิตำมที่บริษัทต้องกำรและเสร็จ
ทนัเวลำเป็นไปตำมแผน เมื่อวิศวกรควบคมุต้นทุนได้ประเมินต้นทนุงำนแต่ละส่วนแล้วนัน้ ทำง
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บริษัทฯ จะเปิดประมลูผู้ รับเหมำหลกั ซึง่โดยปกติจะติดตอ่ผู้ รับเหมำระดบัแนวหน้ำทัง้หมดซึง่จะมี
ประมำณ  10 บริษัท โดยใช้วิธีประมลูงำน และจะคดัเลือกจำกผู้ รับเหมำอย่ำงน้อย 3  รำยที่เสนอ
ข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำรวมถึงตำรำงเวลำที่คำดว่ำจะใช้มำยงักลุ่มบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำจำกหลำยๆ องค์ประกอบไม่ว่ำจะเป็นควำมเช่ียวชำญส ำหรับประเภท
โครงกำร รำคำ ระยะเวลำที่ใช้และจึงคดัเลอืกผู้ รับเหมำหลกัและท ำสญัญำตกลงโดยก ำหนดรำคำ
ชดัเจน 

 การก่อสร้างและการควบคุมความคืบหน้าและต้นทุนการก่อสร้าง  กลุ่มบริษัทฯ ให้
ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงและคณุภำพของวสัดกุ่อสร้ำง โดยมีนโยบำยที่จะแตง่ตัง้
ผู้ รับเหมำหลกั ซึ่งรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จและมีกำรแต่งตัง้ผู้ รับเหมำรำยย่อยอื่นๆ  ตำม
ควำมเช่ียวชำญในงำนแต่ละประเภท เช่น งำนตกแต่งภำยใน งำนระบบ งำนลิฟต์  งำน
เคร่ืองปรับอำกำศ เป็นต้น ทัง้นีจ้ะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถควบคมุคณุภำพและคำ่ใช้จ่ำยให้
เป็นไปตำมแผนกำรลงทนุและงบประมำณได้ 

 การจัดหาผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้ บริษัทฯ เป็นผู้บริหำร
จดักำรสินทรัพย์ของทกุโครงกำร ซึ่งรวมงำนสนบัสนนุ เช่น ด้ำนบญัชีกำรเงิน ภำษีอำกร กำรขอ
อนุญำต กำรพฒันำโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ และ
งำนทำงด้ำนกฎหมำยและสญัญำ เป็นต้น ส ำหรับสว่นงำนโรงแรม/งำนบริกำรหลกัของโครงกำร 
บริษัทฯ จะพิจำรณำกำรบริหำรจดักำรเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัทเครือโรงแรมที่มีช่ือเสียง เพื่อบริหำร
โครงกำรให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ในสว่นกำรเลือกบริษัทบริหำรจดักำรโรงแรม 
บริษัทฯ จะเลือกบริษัทที่มีประวัติกำรด ำเนินงำนที่ดีแบรนด์เป็นที่ รู้จักส ำหรับประเภท
อสงัหำริมทรัพย์นัน้ๆ เช่น ซิทำดีนส์ )Citadines) บริหำรโดย The Ascott Group ประเทศสงิคโปร์ 
โอ๊ควู้ ด )Oakwood) บริหำรโดย Oakwood และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Oakwood Worldwide 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น หรือแบรนด์ที่ทำงบริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิแฟรนไชส์ได้แก่ Oakwood เชน่ 
Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ส ำหรับกำร
บริหำรพืน้ที่ศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ บริษัทฯ ด ำเนินกำรบริหำรงำนเอง โดยมีทีมงำนท่ีมี
ประสบกำรณ์ 

 กิจกรรมก่อนการเปิดโครงการ ก่อนกำรเปิดโครงกำรประมำณ 2 – 4 เดือน กลุ่มบริษัทฯ จะ
จดัหำและอบรมบคุลำกรให้มีคณุสมบตัิควำมรู้และควำมเข้ำใจเพื่อควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์และจดักิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อให้กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยและประชำชน
ทัว่ไปรู้จกัโครงกำรของกลุม่บริษัทฯ ผำ่นสือ่ตำ่งๆ เช่น บริษัททอ่งเที่ยว สือ่ออนไลน์อินเทอร์เน็ต โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก หนงัสอืพิมพ์นิตยสำร และกำรเข้ำร่วมงำนด้ำนกำรทอ่งเที่ยวตำ่งๆ เป็นต้น 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรพฒันำทัง้หมด 7 โครงกำร 
ดงันี ้

(1) โครงกำรโรงแรมเชียงใหม่ นิมมำน 2 ถนนห้วยแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 เร่ิมด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงในช่วงไตรมำส 4/2563 

(2) โครงกำรโรงแรมเชียงใหม่ นิมมำน 3 ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมลงทุนในปี 2560 สืบเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ก ำหนดกำรก่อสร้ำงอยูใ่นช่วงระหวำ่งกำรพิจำรณำ 

(3) โครงกำรโรงแรมบนถนนสขุมุวิท 16 เร่ิมลงทนุในปี 2561 สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 
ก ำหนดกำรเปิดให้บริกำรอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 

(4) โครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์บนถนนสขุมุวิท 36 เร่ิมลงทนุในปี 2561 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
คำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรได้ในช่วงไตรมำส 3/2564 

(5) โครงกำรโรงแรมกมลำ 1 บริเวณหำดกมลำ จงัหวดัภเูก็ต เร่ิมลงทนุในปี 2561 สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของ โควิด-19 ก ำหนดกำรก่อสร้ำงอยูใ่นช่วงระหวำ่งกำรพิจำรณำ 

(6) โครงกำรโรงแรมกมลำ 2 บริเวณหำดกมลำ จงัหวดัภเูก็ต เร่ิมลงทนุในปี 2561 สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของ โควิด-19 ก ำหนดกำรก่อสร้ำงอยูใ่นช่วงระหวำ่งกำรพิจำรณำ 

(7) โครงกำรสขุมุวิท 5 เร่ิมลงทนุปี 2562 ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบโครงกำร 

กำรด ำเนินงำนเมื่อโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ก่อสร้ำงเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำรบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร
สนิทรัพย์ ได้แก่ กำรบริหำรและควบคมุกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรอำคำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนบญัชี ด้ำนงำน
เอกสำรและกฎหมำย เป็นต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้สนิทรัพย์มีรำยได้และมลูคำ่สงูสดุ โดยเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียม
กำรบริหำรสนิทรัพย์ )Asset Management Fee) จำกบริษัทท่ีด ำเนินโครงกำร 

ส ำหรับสว่นงำนโรงแรม / งำนบริกำรหลกัของโครงกำร บริษัทฯ จะพิจำรณำกำรบริหำรจดักำรเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัท
เครือโรงแรมที่มีช่ือเสยีงเพื่อบริหำรโครงกำรให้ผลประกอบกำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ในสว่นกำรเลอืกบริษัทบริหำร
จดักำรโรงแรม บริษัทฯ จะเลอืกบริษัทท่ีมีประวตัิกำรด ำเนินงำนที่ดี แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัส ำหรับประเภทอสงัหำริมทรัพย์
นัน้ๆ เช่น แบรนด์ซิทำดีนส์ )Citadines) บริหำรโดยThe Ascott Group ประเทศสิงคโปร์ แบรนด์โอ๊ควู้ด )Oakwood) 
บริหำรโดย Oakwood และเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ Oakwood Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น ในสว่นของ
โรงแรมที่บริหำรจดักำรเองบริษัทฯ อำจพิจำรณำใช้แบรนด์ของตนเองช่ือ เจอร์นี่ย์ฮบั )Journeyhub) หรือแบรนด์ที่
ทำงบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิแฟรนไชส์ได้แก่ Oakwood เช่น Oakwood Hotel Journeyhub Phuket และ Oakwood Hotel 
Journeyhub Pattaya 

ส ำหรับศนูย์กำรค้ำหรืออำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ บริษัทฯ จะเป็นผู้คดัเลอืกและจดัหำผู้ เช่ำพืน้ท่ีที่เป็นกลุม่เปำ้หมำยของ 
บริษัทฯ รวมถึงบริหำรจดักำรพืน้ท่ีในโครงกำรดงักลำ่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โครงกำรท่ีก่อสร้ำงเสร็จแล้วและอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรมีทัง้หมด 11 แหง่ 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 เรสซิเดนส์สขุมุวิท 24 กรุงเทพฯ )เร่ิมลงทนุในปี 2547( 

)6( โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต ถนนป่ำตอง สำย 3 จงัหวดัภเูก็ต )เร่ิมลงทนุในปี 2557( 

)7( วิลลำ่ 1 เป็นวิลลำ่ 1 หลงั บริเวณหำดป่ำตอง จงัหวดัภเูก็ต อยู่ติดกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง จงัหวดั
ภเูก็ต )เร่ิมลงทนุในปี 2556( 

)8(  วิลลำ่ 2 เป็นวิลลำ่ 1 หลงั บริเวณหำดป่ำตอง จงัหวดัภเูก็ต อยู่ติดกบัวิลลำ่ 1 และโรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำ
ตอง  

 จงัหวดัภเูก็ต )เร่ิมลงทนุในปี 2556( 

)9( โครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยำ จงัหวดัชลบรีุ )เร่ิมลงทนุในปี 2552( 

)10( โครงกำรโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮับ ถนนห้วยแก้ว จังหวดัเชียงใหม่ )เร่ิมลงทุนในปี 
2559( 

)11(  โครงกำรศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ ซมัเมอร์พอยท์เร่ิมลงทนุในปี 2559 เร่ิมเปิดให้บริกำรในช่วงไตร
มำส 3/2563 

การขายโครงการ บริษัทฯ จะพิจำรณำขำยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ให้กับผู้ ซือ้โครงกำรที่สนใจ เมื่อโครงกำร
ด ำเนินงำนได้ระยะหนึ่งและมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยแล้ว โดยจะพิจำรณำปัจจยัตำ่งๆ ประกอบ เช่น 
ผลตอบแทนที่จะได้รับ แผนกำรขำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ  ในกำรพฒันำโครงกำรใหม่ๆ 
สภำพเศรษฐกิจและภำพรวมตลำดอสงัหำริมทรัพย์เป็นต้น โดยบริษัทฯ  จะเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรขำย ตัง้แต่กำร
ติดตอ่หำผู้ซือ้โครงกำร กำรเจรจำตอ่รอง กำรร่ำงสญัญำ กำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยและด้ำนบญัชีเก่ียวกบักำรขำย
โครงกำร กำรสง่มอบโครงกำร เป็นต้น และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยโครงกำรจำกผู้ ร่วมลงทนุ โครงกำรในอดีตที่
กลุม่บริษัทฯ ก่อสร้ำง ด ำเนินงำน และจ ำหนำ่ย จ ำหนำ่ยแล้วรวมทัง้หมด 6 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โอ๊ควู้ด อพำร์ทเมนท์ทริลเลีย่นท์สขุมุวิท 18 กรุงเทพฯ เร่ิมให้บริกำรในปี  2553 และในปี 2557 บริษัทฯ ขำย
เซอร์วิส โอ๊ควู้ด อพำร์ทเมนท์ทริลเลีย่นท์ สขุมุวิท 18 ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบคุคลภำยนอก 
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(2)  โรงแรมโอโซ พทัยำ จงัหวดัชลบรีุเร่ิมให้บริกำรในปี 2557  และในปี 2558 บริษัทฯ ขำยโรงแรมโอโซ พทัยำ 
ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบคุคลภำยนอก 

(3)  ศูนย์กำรค้ำเรนฮิลล์สุขุมวิท 47 กรุงเทพฯ เร่ิมลงทุนพฤศจิกำยน 2553 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขำย
โครงกำรศนูย์กำรค้ำเรนฮิลล์ให้กบับคุคลภำยนอก 

(4) โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง ภูเก็ต เร่ิมลงทุนกันยำยน 2557 และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขำยโครงกำร
โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง ภเูก็ต ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบคุคลภำยนอก 

(5) ศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์พระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิมลงทนุในปี 2559 และในเดือนมิถนุำยน 2562 บริษัทฯ ได้
ขำยโครงกำรศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์พระโขนง กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้ซือ้ที่เป็นบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

(6)  อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัเป็นโครงกำรมิกซ์ยูสตัง้อยู่บริเวณเดียวกับศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์บน
ถนนสขุมุวิท ใกล้สถำนีรถไฟฟำ้พระโขนง เร่ิมลงทนุในปี 2559 และในเดือนมิถนุำยน 2562 บริษัทฯ ได้ขำย
อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบั 

2.1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

ธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 

1) โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท24 (Oakwood Residence Sukhumvit 24) 

ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่มใีบอนญุำตประกอบกิจกำรโรงแรม 

จ ำนวนห้องพกั 79 ห้อง 

สถำนท่ีตัง้ ซอยสขุมุวิท 24 เขตคลองตนั กรุงเทพมหำนคร 

เปิดด ำเนินกำร ปี 2550 

จ ำนวนห้องพกั 79 ห้อง 

ด ำเนินกำรโดย BSA 

 

2) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เครือซทิาดีนส์ (Citadines) 4 แห่ง 

โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 
16 

ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 
8 

ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 
11 

ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 23 

ประเภอสังหาริมทรัพย เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่มใีบอนญุำตประกอบกิจกำรโรงแรม 

จ านวนห้องพกั 79 ห้อง 130 ห้อง 134 ห้อง 138 ห้อง  
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สถานที่ตัง้ ซอยสขุมุวิท 16 ซอยสขุมุวิท 8 ซอยสขุมุวิท 11 ซอยสขุมุวิท 23  

ปีที่เปิดด าเนินการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2551 ปี 2551 

ด าเนินการโดย Boutique Land Ltd. Boutique  
Boulervard Ltd. 

Boutique Realty 
Ltd. 

Boutique Assets Ltd. 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรม  

โรงแรม โรงแรมโอ๊ควู้ด เจอร์
นีย์ฮับ ภเูก็ต 

โรงแรมโอ๊ควู้ด 
เจอร์นีย์ฮับ พัทยา 

โรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม่นิมมาน 

เจอร์นีย์ฮับ 

วิลล่า 1 ป่า
ตอง 

วิลล่า 2 ป่า
ตอง 

ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ 

โรงแรม โรงแรม โรงแรม อำคำรวิลลำ่ อำคำรวิลลำ่ 

จ านวนห้องพกั 200 76 202 5 4 

สถานที่ตัง้ จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัเชียงใหม ่ จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

ปีที่เปิดด าเนินการ 2560 2562 2562 2562 2562 

หมำยเหต ุ วิลลำ่ 1 และ วิลลำ่ 2 ป่ำตอง ปัจจบุนัเป็นโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ให้เชำ่ ที่มีสญัญำเชำ่ระยะยำวกบัผู้ เชำ่ทีไมม่ควำมเก่ียวโยงกนั 

ธุรกิจการค้าและส านักงานให้เช่า 

ชื่อโรงการ ซมัเมอร์พอยท์ 

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เชำ่ 

พืน้ที่อาคารรวม 9,637 

พืน้ที่เช่าสุทธิ 5,796 

สถานที่ตัง้ สถำนีรถไฟฟำ้พระโขนง จงัหวดักรุงเทพฯ 

ปีที่เปิดด าเนินงาน 2563 

 

ธุรกิจการค้าและส านักงานให้เช่า 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีโครงกำรศนูย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์พอยท์ที่เพิ่งก่อสร้ำงเสร็จและ
เร่ิมด ำเนินกำรอยู ่ซึง่อยูใ่นยำ่นสถำนีรถไฟฟำ้พระโขนง 

ณ 28 มิถนุำยน 2562 บริษัทฯ ได้ขำยโครงกำรศนูย์กำรค้ำซมัเมอร์ฮิลล์และอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำซมัเมอร์ฮบัให้แก่
บคุคลที่ไมม่ีควำมเก่ียวโยงกนั แตไ่ด้รับวำ่จ้ำงจำกผู้ซือ้ให้บริหำรโครงกำรตอ่เป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

จำกกำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสร้ำงทำงเลือกกำรลงทุนโดยพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์รูปแบบ สร้ำง -
ด ำเนินงำน-ขำย สง่ผลให้มีกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและบคุลำกร ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนกำรพฒันำโครงกำรไปจนถึง
กำรขำยโครงกำร ซึง่บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว จำกผู้ ร่วมลงทนุและ
บริษัทท่ีด ำเนินโครงกำรในแตล่ะช่วงขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1( คำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำ )Origination Fee) คือ คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกนกัลงทนุ 

2( ค่ำธรรมเนียมพฒันำโครงกำรและคำ่บริกำรจดักำร )Development Management Fee) คือ ค่ำธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจำกโครงกำรโดยตรงส ำหรับกำรให้บริกำรบริหำรในช่วงกำรก่อสร้ำง ซึง่จะเรียกเก็บเป็นรำยเดือน 
และมีอตัรำขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำด ต ำแหน่ง และปัจจัยอื่นๆ ของโครงกำร โดยจะเรียกเก็บตำม
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 

3( ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรสินทรัพย์ )Asset Management Fee) คือค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกโครงกำร
ส ำหรับกำรบริหำรสินทรัพย์ หรือด ำเนินธุรกิจของโครงกำรเป็นรำยเดือน มีอตัรำกำรเติบโตประมำณร้อยละ 
3 ต่อปีโดยค่ำธรรมเนียมนีจ้ะถูกยกเลิกเมื่อมีกำรขำยโครงกำรให้แก่ผู้ ซือ้ เว้นแต่ว่ำผู้ ซือ้ต้องกำรให้ทำง 
บริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรตอ่หลงัจำกวนัซือ้ขำยโครงกำร )เก็บเป็นรำยเดือน( 

4( คำ่ธรรมเนียมกำรขำยโครงกำร )Exit Fee) คือคำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกนกัลงทนุ ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ 
ในกำรเจรจำและด ำเนินกำรซือ้ขำยโครงกำร 

5( ค่ำยกเลิกสญัญำกำรบริหำรสินทรัพย์ )Termination Fee) คือค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีกำรยกเลิก
สญัญำบริหำรสนิทรัพย์ 

  

2.2. การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด 

บริษัทฯ มุ่งเน้นรูปแบบในกำรพัฒนำโครงกำรให้เหมำะสมกับศักยภำพของที่ดินและลักษณะโครงกำร โดยให้
ควำมส ำคญักับพืน้ที่ที่อยู่ในย่ำนธุรกิจใจกลำงเมืองหรือเมืองท่องเที่ยวส ำคญัในประเทศไทย ในท ำเลใกล้แหล่ง
คมนำคมขนสง่ มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง เช่น รถไฟฟ้ำในเมือง สนำมบิน ที่จะท ำให้ผู้ ใช้บริกำรเดินทำงเข้ำถึงได้
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ง่ำย เช่น กรุงเทพฯ พทัยำ ภเูก็ต และเชียงใหม่ นอกจำกท ำเลที่ตัง้แล้ว กำรออกแบบและสดัสว่นประโยชน์ใช้สอยก็ยงั
เป็นส่วนที่มีควำมส ำคญัเช่นกัน โครงกำรจะได้รับกำรออกแบบพฒันำเพื่อให้สำมำรถใช้ศกัยภำพที่ดินและพืน้ที่ใช้
สอยให้เหมำะสมกบัประเภทโครงกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสงูสดุ อนัจะสง่ผลให้ได้ผลตอบแทนใน
อตัรำสงูเมื่อขำยโครงกำร 

 ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และธุรกิจโรงแรม 

โครงกำรโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ที่ บริษัทฯ ด ำเนินกำรและลงทนุทัง้หมดเป็นโครงกำรที่อยูใ่นท ำเล
ที่ดีเยี่ยม กล่ำวคือหำกเป็นเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ซึ่งปัจจุบนัทัง้หมดอยู่ในกรุงเทพฯ จะตัง้อยู่ใจกลำงพืน้ที่
เศรษฐกิจย่ำนสขุมุวิทและใกล้รถไฟฟ้ำอำคำร ส ำนกังำนตำ่งๆ ศนูย์กำรค้ำ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่ง
เป็นแหลง่ที่ลกูค้ำเป้ำหมำยจะนึกถึงเป็นอนัดบัแรก หำกเป็นโรงแรมจะตัง้อยู่ในแหลง่ท่องเที่ยวหลกัๆ ของ
ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ พทัยำ ภเูก็ต ในด้ำนพืน้ที่ใช้สอย บริษัทฯ เลือกบริษัทผู้ออกแบบท่ีมีประสบกำรณ์
และออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

บริษัทฯ เลอืกบริษัทผู้บริหำรโรงแรมจำกบริษัทเจ้ำของแบรนด์ที่เป็นองค์กรชัน้น ำที่มีช่ือเสยีงระดบันำนำชำติ
ได้แก่ กลุม่ Ascott กลุม่ Oakwood ซึง่มีเครือขำ่ยทำงกำรตลำดกว้ำงขวำง เพื่อมำบริหำรกลุม่เซอร์วิสอพำร์
ทเมนท์และโรงแรม เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในบริกำร นอกจำกนี  ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยพฒันำแบรนด์ของ 
บริษัทฯ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “เจอร์นี่ย์ฮับ” )“Journeyhub”) ที่ บริษัทฯ พฒันำและด ำเนินงำนเอง 
โดยมีเปำ้หมำยในกำรน ำเสนอโรงแรมที่มีคณุภำพและมำตรฐำนสม ่ำเสมอแกน่กัทอ่งเที่ยวระดบักลำงถงึบน 

จดุเดน่ของกำรด ำเนินงำนเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรมของบริษัทฯ 

1( BC เน้นกำรออกแบบพืน้ที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงรำยได้ให้ได้มำกที่สุด โดย
ค ำนงึถึงควำมทนัสมยัและควำมสะดวกสบำย  

2( BC สำมำรถควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยได้อยำ่งดี ซึ่งกลุม่ลกูค้ำสว่นใหญ่เป็นชำวเอเซีย ไม่นิยม
รับประทำนอำหำรในโรงแรม กลุม่บริษัทฯ จึงไมด่ ำเนินงำนเองในสว่นหนว่ยงำนท่ีก่อให้เกิดต้นทนุ
ค่ำใช้จ่ำย )Cost Center) เช่น สปำ ร้ำนบริกำรซกัรีด บริษัทน ำเที่ยว ทัง้นี ้BC มีควำมเช่ียวชำญ
ในกำรคดัสรรกำรบริกำรท่ีเหมำะสมกบัเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรมในแตล่ะระดบัและท ำเล  

3( BC มุ่งเน้นกำรพฒันำโรงแรมระดบั Midscale ไปจนถึง Boutique Upscale ที่ยงัคงสำมำรถให้
อตัรำก ำไรในระดบัสงู ซึง่กลุม่ลกูค้ำหลกัจะเป็นนกัทอ่งเที่ยวระดบักลำงถึงบน 

 ธุรกิจศูนย์การค้า 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัอนัดบัแรกกบักำรคดัเลอืกท ำเลที่ยงัไมท่บัซ้อนกบัคูแ่ขง่และยงัสำมำรถให้บริกำรแก่
กลุม่ลกูค้ำหลกัได้โดยกำรน ำเสนอในรูปแบบ Lifestyle Center รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลือก
กลุม่ผู้ เช่ำที่เป็นที่นิยมเพื่อดึงดดูลกูค้ำ และพยำยำมที่จะบริหำรกลุม่ผู้ เช่ำโดยไม่เน้นผู้ เช่ำที่ลกูค้ำนิยมซือ้
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สินค้ำออนไลน์นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรดูแล ติดตำมนับจ ำนวนผู้ เข้ำใช้บริกำร )Traffic) อ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ เช่ำหลกั 

จดุเดน่ของกำรด ำเนินงำนศนูย์กำรค้ำของบริษัทฯ 

1) ตัง้อยูใ่จกลำงยำ่นท่ีมีศกัยภำพ เป็นทัง้ที่อยูอ่ำศยั และ/หรือ ยำ่นธุรกิจ เช่น สขุมุวิท และพระโขนง 
เป็นต้น 

2) เน้นท ำเลดีเยี่ยม ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้ำ โดยโครงกำร Summer Hill มีหน้ำกว้ำงติดถนนใหญ่ 
120 เมตร ตัง้อยูด้่ำนหน้ำของสถำนี BTS พระโขนง ซึง่เป็นสถำนีใหญ่และมีผู้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวน
มำกตอ่วนั 

3) มีที่จอดรถรองรับเพียงพอ โดยค ำนงึถึงไลฟ์สไตล์เฉพำะของแตล่ะท ำเล 

4) ให้บริกำรร้ำนค้ำไลฟ์สไตล์ที่มีคณุภำพ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ คลินิคควำมงำม ศนูย์
ออกก ำลงักำย มุง่เน้นในกำรน ำเสนอประสบกำรณ์กำรช้อปปิง้ที่เป็นเอกลกัษณ์และสนกุสนำน ซึง่
ไม่สำมำรถหำได้จำกช่องทำงออนไลน์ ด้วยกำรผสมผสำนร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ควำมบันเทิง
และไลฟ์สไตล์ 

 ธุรกิจส านักงานให้เช่า 

บริษัทฯ พฒันำส ำนกังำนให้เช่ำโดยเน้นกำรตัง้อยูใ่จกลำงพืน้ท่ีเศรษฐกิจและใกล้รถไฟฟำ้ 

 ธุรกิจการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์มีกิจกรรมขัน้ตอนต่ำงๆ จ ำเป็นต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำร
พฒันำโครงกำรกำรบริหำรจดักำรที่ดี รวมทัง้ควำมสำมำรถของทีมงำนในกำรควบคมุกระบวนกำรต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องเพื่อให้แนใ่จวำ่ทกุขัน้ตอนเป็นไปตำมแผน ผลกำรด ำเนินงำนและคำ่ใช้จำ่ยเป็นไปตำมงบประมำณ 
อนัจะสง่ผลให้ บริษัทฯ สำมำรถขำยโครงกำรได้ในอตัรำผลตอบแทนท่ีต้องกำร บริษัทฯ จึงเป็นผู้ด ำเนินกำร
ทัง้กระบวนกำร โดย บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรบริหำรจดักำรทัง้หมดข้ำงต้นจำกผู้ ร่วม
ลงทนุและโครงกำร 

 ธุรกิจสร้าง-ด าเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) 

ทุกโครงกำรของ BC ตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี ทีมงำนด้ำนบริหำรจัดกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่มีประสบกำรณ์และ
ประสทิธิภำพสงู ท ำให้กำรควบคมุต้นทนุและรักษำระดบัรำยได้ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ ท ำให้โครงกำรของ 
BC มีผลกำรด ำเนินงำนในระดบัดีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถขำยโครงกำรให้แก่นักลงทุนได้ในอตัรำ
ผลตอบแทนที่ดี ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรวำงแผน นโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด จำกทีม
ผู้บริหำรและทีมงำนท่ีมีวิสยัทศัน์ประสบกำรณ์ในธุรกิจพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ในรูปแบบ BOS มำ
ยำวนำน ผนวกกบัโครงกำรท่ี BC สำมำรถขำยได้ในอตัรำผลตอบแทนที่ดีตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ ท ำให้มี
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ผู้ ร่วมลงทุนทัง้เก่ำและใหม่ให้ควำมเช่ือมั่นและให้กำรตอบรับที่ดีแก่กลุ่มบริษัทฯ ตลอดมำ ท ำให้  BC 
สำมำรถพฒันำโครงกำรและเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมได้อยำ่งตอ่เนื่อง อำจกลำ่วได้วำ่ ใน 2-3 ปีที่ผำ่นมำ BC 
เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในธุรกิจ BOS ในประเทศไทย และได้รับควำมสนใจและทัง้จำกผู้ ร่วมลงทนุและนกัลงทนุทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ 

2.2.1. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ลูกค้าของโครงการ 

 ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยว
ระดับกลำงขึน้ไป ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ที่เป็นแบบ Walk-in และเป็น
ลกัษณะกรุ๊ปทวัร์ชำวตำ่งชำติหรือเจ้ำหน้ำที่บริษัทตำ่งชำติที่เข้ำมำท ำงำนและพ ำนกัอยู่
ในประเทศไทยรวมถึงนักธุรกิจต่ำงชำติที่เข้ำมำท ำธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจำก
โครงกำรทัง้หมดมีจุดเด่นท่ีส ำคญั คือ ตัง้อยู่ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS สำยสขุมุวิท ได้แก่ 
สถำนีนำนำ สถำนีอโศก และสถำนีพร้อมพงษ์ ที่เป็นศนูย์กลำงธุรกิจและแหลง่ช้อปปิ ้ง
ของกรุงเทพฯ 

 ธุรกิจศูนย์กำรค้ำ กลุ่มผู้ เช่ำหลกัคือ ร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซือ้ ร้ำนกำแฟ ร้ำนขำย
ผลติภณัฑ์เสริมควำมงำม และมีพืน้ท่ีเปิดโลง่  

2) ผู้ร่วมลงทุน ร่วมลงทุนกับ BC ได้แก่ กลุ่มสถำบนั )Institutional Investors) นกัลงทุนรำยใหญ่ 
)High Net Worth Investors) กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุนและต้องกำรร่วมลงทุน 
)Family Offices Investors) โดยร่วมลงทุนและรับควำมเสี่ยงร่วมกับ  BC ในฐำนะผู้ ร่วมทุน 
)Equity Partner) ในอสังหำริมทรัพย์ตัง้แต่เ ร่ิมพัฒนำ จนพร้อมให้บริกำร และคำดหวัง
ผลตอบแทนจำกำรขำยโครงกำรในอนำคต แต่ไม่เข้ำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโครงกำรและกำร
ตดัสนิใจในกลุม่ผู้บริหำร  

3) ผู้ซือ้โครงการ เป็นนกัลงทนุท่ีไมต้่องกำรรับควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำและบริหำรโครงกำรในช่วง
ต้นของกำรด ำเนินงำน โดยต้องกำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทนัทีตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีทัง้นักลงทุนชำวไทยและนักลงทุนต่ำงประเทศที่แสดงควำมสนใจใน
โครงกำรและซือ้โครงกำรจำก BC อยำ่งตอ่เนื่อง 

2.2.2. กลยุทธ์การตัง้ราคา 

ธุรกิจที่บริษัทด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน: 

1) ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ กำรก ำหนดรำคำห้องพักขึน้อยู่กับปัจจัยที่ส ำคญั
หลำยประกำร ได้แก่ ฤดูกำล รำคำห้องพกัของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง สภำพเศรษฐกิจ กำร
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แข่งขนัของตลำด โปรแกรมส่งเสริมกำรขำย ประเภทของลกูค้ำ ต้นทุนกำรด ำเนินงำน หำกเป็น
โรงแรมที่ใช้แบรนด์ของผู้บริหำรโรงแรมที่ไมใ่ช่ BC ทำงผู้บริหำรโรงแรมจะเป็นผู้ก ำหนดคำ่ห้องพกั
รำยวนั โดยทีมงำนผู้บริหำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ของ BC ในฐำนะผู้บริหำรจดักำรสนิทรัพย์จะ
ควบคมุดแูลผู้บริหำรโรงแรมให้บริหำรจดักำรผลประกอบกำรให้เป็นไปตำมงบประมำณประจ ำปี  

2) ธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจส านักงานให้เช่า กำรก ำหนดรำคำเช่ำและบริกำรพืน้ท่ีค้ำปลกีหรือ
พืน้ที่ส ำนกังำน จะพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกรำคำตลำดของอตัรำค่ำเช่ำในบริเวณเดียวกนั 
สภำพเศรษฐกิจ กำรแขง่ขนัของตลำด ควำมต้องกำรของผู้ เช่ำ ต้นทนุกำรด ำเนินงำน และทบทวน
สม ่ำเสมอเมื่อมีกำรต่อสญัญำใหม่ โดยสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีกับผู้ เช่ ำเดิมในระยะยำวและ
ก ำหนดรำคำที่เหมำะสมร่วมกนั  

3) ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ กำรก ำหนดรำคำค่ำธรรมเนียมขึน้อยู่กบัขัน้ตอนของ
โครงกำรนัน้ๆ ว่ำอยู่ในช่วงใด ขนำดโครงกำร รำยละเอียดงำนที่ต้องด ำเนินกำร จ ำนวนชั่วโมง
บคุลำกรท่ีต้องใช้จริง     

ธุรกิจ BOS: รำคำจ ำหน่ำยโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ จะต้องให้อัตรำผลตอบแทนภำยในของผู้ ถือหุ้ น 
)Equity Internal Rate of Return: IRR) ของแต่ละโครงกำรในระดบัที่ไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมแผนธุรกิจ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับลกัษณะและรูปแบบโครงกำร สภำพเศรษฐกิจในช่วงเวลำนัน้ ควำมเป็นที่ต้องกำรของ
โครงกำรและกำรเจรจำกบัผู้ซือ้โครงกำร  

2.3. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ธุรกิจที่บริษัทด าเนินการเองหรือร่วมลงทุน 

1) ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ มีทัง้กำรติดตอ่เองโดยตรง อำทิ จำกบริษัทผู้วำ่จ้ำงของนกัธุรกิจ
ที่มำเข้ำพกัในเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ ผู้ เข้ำพกัจองผ่ำนระบบส ำรองห้องพกัผ่ำนอินเทอร์เน็ตของโรงแรมและ
เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์โดยตรง ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยหรือเวบไซต์ตัวแทนจ ำหน่ำยเช่น อโกด้ำ )Agoda) 
ตัวแทนท่องเที่ยว )Tour Agent) หรือ บริษัทท่องเที่ยวที่มี เครือข่ำยกับบริษัทท่องเที่ยวอื่นๆ )Tour 
Wholesale) เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทฯ จะต้องจ่ำยคำ่นำยหน้ำ )Commission) ให้แก่บริษัทตวัแทนจ ำหนำ่ย
เหลำ่นัน้   

2) ธุรกิจศูนย์การค้า 

 ติดต่อโดยตรงถึงกลุ่มเป้ำหมำย )Direct Marketing) BC จะประเมินสดัส่วนประเภทธุรกิจกำร
ให้บริกำรของผู้ให้เช่ำที่จะอยูใ่นศนูย์กำรค้ำ และจะจดัสง่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดติดตอ่ไปยงัผู้เชำ่
โดยตรงเพื่อน ำเสนอพืน้ท่ีให้เช่ำและอตัรำคำ่เช่ำ  
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 ผู้ ประกอบกำรมำติดต่อ  BC โดยตรง เนื่องจำกในอุตสำหกรรมศูนย์กำรค้ำ โดยส่วนใหญ่
ผู้ประกอบกำรจะทรำบว่ำมีศูนย์กำรค้ำแห่งใดที่อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร หำกเป็นท ำเลที่มี
ศักยภำพ เหมำะกับกำรขยำยสำขำของผู้ประกอบกำรก็จะท ำกำรขอเช่ำโดยตรง โดย  BC จะ
ประเมินถึงควำมเหมำะสมในภำพรวมตอ่ไป  

 ผำ่นบริษัทตวัแทนขำย โดย BC มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทตวัแทนขำยชัน้น ำทัว่ประเทศ  

3) ธุรกิจส านักงานให้เช่า  BC ใช้บริกำรนำยหน้ำในกำรน ำเสนอพืน้ที่ว่ำงให้เช่ำ  ติดต่อโดยตรงถึง
กลุม่เป้ำหมำย )Direct Marketing) ทัง้บริษัทไทยและบริษัทต่ำงชำติที่มำจดัตัง้หรือขยำยสำขำในประเทศ
ไทย หรือผู้ประกอบกำรมำติดตอ่ BC โดยตรง  

4) ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ BC จะให้บริกำรแก่ผู้ ร่วมลงทนุในโครงกำรของ BC และบริษัท
ของ BC ที่ด ำเนินโครงกำรดงักลำ่วอยูเ่ทำ่นัน้ 

ธุรกิจ BOS เนื่องจำก BC ด ำเนินธุรกิจ BOS มำเป็นระยะเวลำหลำยปีและมีโครงกำรในอดีตที่จ ำหนำ่ยออกไปหลำย
โครงกำร ท ำให้ช่ือ BC เป็นที่รู้จักในแวดวงนักธุรกิจด้ำนโรงแรม/เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ ที่ต้องกำรขำยสินทรัพย์
โครงกำรในรำคำที่เหมำะสม บริษัทนำยหน้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ )Broker) ในหลำยๆ ครัง้จึงได้รับกำร
ติดต่อโดยตรงจำกผู้ ร่วมลงทนุ / นกัลงทนุที่เป็นกลุม่สถำบนั ) Institutional Investors) นกัลงทนุรำยใหญ่ )High Net 
Worth Investors) กลุ่มบริษัทของครอบครัวที่มีเงินลงทุน )Family Offices Investors) ทัง้รำยเดิมและรำยใหม่ หรือ
ผำ่นกำรแนะน ำจำก Broker และเมื่อขำยโครงกำร BC อำจเจรจำเองโดยตรง หรือแตง่ตัง้ Broker เพื่อท ำหน้ำที่ในกำร
ติดตอ่กบัผู้ซือ้เป็นหลกั  

2.4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์  

จำกข้อมูลกระทรวงแรงงำนและจำกข้อมูลของฝ่ำยวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย               
(มกรำคม 2563) ณ ไตรมำส 4/2562 มีชำวต่ำงชำติที่ขอใบอนุญำตท ำงำนในกรุงเทพฯ อยู่ประมำณ 102,274 คน 
จำกประมำณ 60,000 คนในช่วงต้นปี 2555 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สะสมในกรุงเทพฯ ณ ไตรมาส 3/2562 
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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 อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงและมีก ำหนดสร้ำงเสร็จระหว่ำงปี2563 ถึง ปี 2565 โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดเล็กที่ตัง้อยู่ใน
บริเวณสขุมุวิทตอนลำ่งและตอนบนใกล้ทองหลอ่และพร้อมพงษ์  

อปุทำนสะสมของเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง แตอ่ตัรำกำรเพิ่มยงัต ่ำกวำ่กำรเพิ่มขึน้อยำ่ง
ต่อเนื่องของกลุ่มลกูค้ำหลกั ถึงแม้ ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ดจูะมีโอกำสเติบโต แต่เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขนัที่
รุนแรงกับคอนโดมิเนียมและอพำร์ทเมนท์ระดบั Luxury หรือ High-End ที่อยู่ตำมพืน้ที่ตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ 
เนื่องจำกคำ่เช่ำคอนโดมิเนียมและอพำร์ทเมนท์ระดบั Luxury หรือ High-End ดงักลำ่วยงัต ่ำกวำ่คำ่เช่ำเซอร์วิสอพำร์
ทเมนท์ในท ำเลเดียวกนัอยำ่งน้อยประมำณ 10% ดงันัน้ ถึงแม้ว่ำผู้ เช่ำเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์สว่นใหญ่เป็นชำวตำ่งชำติ
ที่ต้องกำรพักอำศัยในระยะยำว โดยบริษัทที่ชำวต่ำงชำติท ำงำนให้ อำจเป็นผู้ จัดหำเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ แต่
ชำวต่ำงชำติสว่นหนึ่งเลือกที่จะพกัในที่อยู่อำศยัประเภทอื่นๆ เนื่องจำกค่ำเช่ำต ่ำกวำ่เป็นปัจจยัส ำคญั จึงเป็นผลให้ 
อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ค่อนข้ำงคงที่ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจ ำนวนของ
ชำวต่ำงชำติจะเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องก็ตำม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์สว่นใหญ่จึงพยำยำมเพิ่มสดัสว่นของผู้ เช่ำรำยวนัท่ี
เข้ำมำพกัแบบโรงแรมหรือระยะสัน้มำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถเรียกเก็บคำ่เช่ำได้สงูกวำ่   



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 31 

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

ส ำหรับอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ย )Average Occupancy Rate) ของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในท ำเลศูนย์กลำงธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ณ ไตรมำสที่ 3 ปี 2562 โดยรวมไมไ่ด้มีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั พืน้ท่ีสขุมุวิทตอนปลำยมีอตัรำ
กำรเช่ำสงูที่สดุประมำณ 90% เนื่องจำกได้รับควำมนิยมจำกชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะตำมแนว ซ.สขุุมวิท 55 (ทอง
หลอ่( เนื่องมำจำกควำมสะดวกในกำรเดินทำง ใกล้ BTS และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ  

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยในพืน้ที่สุขุมวิทซึ่งเป็นพืน้ที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกำรอยู่ ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 อยู่ระหว่ำง    
715 – 1,300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ทัง้นี ้อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยในบริเวณนีย้งัคงทรงตวั ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรแข่งขนัท่ีสงูจำกโครงกำรคอนโดมิเนียมและอพำร์ทเม้นท์จ ำนวนมำกในท ำเลนี ้ 

ทัง้นีภ้ำวะตลำดในปี 2563 ยงัมีควำมไม่แน่นอนจำกผลกระทบจำก COVID-19 ท ำให้ค่ำเช่ำเฉลี่ยและอตัรำกำรเช่ำ
เฉลีย่ออ่นตวัลง 

ธุรกิจโรงแรม 

จำกข้อมลูศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธนำคำรออมสนิ ในปี 2562 รำยได้จำกนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยและชำวตำ่งชำติที่มำเที่ยว
ในประเทศไทย สร้ำงรำยได้รวมประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตวัประมำณ 3% จำกปีก่อนหน้ำอนัมำจำกมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำล เช่น กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม Visa on arrival และยกเว้น Visa ของทวีปยุโรปใน
บำงประเทศ อำทิ ยูเครน ลิทัวเนีย ลตัเวีย ทัง้นี ้คำดว่ำธุรกิจโรงแรมปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวสูงกว่ำปี 2562 
เลก็น้อย จำกกำรฟืน้ตวัของกลุม่นกัทอ่งเที่ยวคณุภำพจำกประเทศจีนและชำวตำ่งชำต ิประกอบกบักำรออกมำตรกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกภำครัฐ เช่น โครงกำร ไทยแลนด์ 365 วนั, 60 เส้นทำงควำมสขุ และกำรขยำยเวลำกำร
ยกเว้นคำ่ธรรมเนียม Visa on arrival โดยกำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยคำดกำรณ์วำ่จ ำนวนนกัท่องเที่ยวตำ่งชำติจะ
ขยำยตวั 5% และ 5.6% ส ำหรับนกัทอ่งเที่ยวไทย  

คู่แข่งของ BC คือเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์และโรงแรม ระดบักลำงที่ตัง้อยู่ใกล้โครงกำรของ BC ตำมพืน้ที่ศูนย์กลำง
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ตวัอยำ่งคูแ่ขง่ของกลุม่โรงแรมซิทำดีนส์บน ถนน สขุมุวิท ได้แก่ Aloft Bangkok, Holiday Inn 
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Express และโรงแรม Midscale ระดบั 3 ดำว ที่ตัง้อยู่ใน ซ.สขุุมวิท 8, 11, 16, 23 เป็นต้น ส ำหรับคู่แข่งโรงแรมโอ๊ค
วู้ด เรสซิเดนซ์ สขุมุวิท 24 ได้แก่ Hilton Sukhumvit, BKK Home 24 Boutique Hotel เป็นต้น 

ทัง้นีภ้ำวะตลำดในปี 2563 ยงัมีควำมไม่แน่นอนจำกผลกระทบจำก COVID-19 ท ำให้ค่ำห้องพกัเฉลี่ยและอตัรำกำร
เ ข้ำพักอ่อนตัวลงในทุกจังหวัด  อย่ำงไรก็ดีจำกรำยงำนนโยบำยกำรเ งินของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน )กนง.( ประเมินวำ่จะเห็นกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอยำ่งตอ่เนื่องในปี 2564 และ 2565 
แต่คำดว่ำอตัรำกำรขยำยตวัมีควำมเสี่ยงที่จะต ่ำกวำ่ประมำณกำรจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 
รวมถึงกำรเข้ำถงึวคัซนีท่ีอำจจะเป็นไปอยำ่งจ ำกดั สง่ผลให้ภำคกำรทอ่งเที่ยวมแีนวโน้มที่จะฟืน้ตวัช้ำกวำ่ที่ประเมนิไว้ 
โดยประมำณกำรจ ำนวนนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติ อยู่ที่ 5.5 ล้ำนคน ในปี 2564 และ 23 ล้ำนคนในปี 2565 หลงัจำกที่
ไทยสำมำรถเปิดรับนกัท่องเที่ยวได้โดยไมต้่องผ่ำนกระบวนกำรพิสจูน์กำรฉีดวคัซีน ทัง้นี ้กนง. คำดว่ำเศรษฐกิจไทย
จะขยำยตวัร้อยละ 3.2 ในปี 2564 จำกภำคกำรส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึน้ตำมกำรฟื้นตัวของประเทศคู่ค้ำ รวมถึง
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 ในส่วนของปี 2565 กนง. คำดว่ำ เศรษฐกิจมี
แนวโน้มขยำยตวัร้อยละ 4.8 จำกนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติทที่จะฟืน้ตวัหลงัจำกมีกำรกระจำยวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 

 

ธุรกิจศูนย์การค้า 

จำกรำยงำนของฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ล่ำสดุ ณ ม.ค. 2563 ไตรมำส 4 ปี 2562 มี
พืน้ที่ค้ำปลีกทัง้หมด 8,813,623 ตำรำงเมตรในพืน้ที่ค้ำปลีกของกรุงเทพฯ และพืน้ที่โดยรอบ โดยในไตรมำส 4 ปี 
2562 มีโครงกำรท่ีสร้ำงแล้วเสร็จให้บริกำร ได้แก่โครงกำรเวลำ สนิทร วิลเลจ หลงัสวน และอีก 3 โครงกำรในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพฯ รอบนอก คือ โครงกำร I’m China Town และ เดอะโซน ทำวน์อินทำวน์ 

ฝ่ำยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำจะมีโครงกำรใหมอ่ีกประมำณ 373,662 ตำรำง
เมตรซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจค้ำปลีกนัน้มีแนวโน้มที่ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในประเทศไทย 
ผู้ประกอบกำรยงัคงพฒันำโครงกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตกรุงเทพฯ รอบนอกที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ
โครงกำรเขตที่อยูอ่ำศยั  

ศนูย์กำรค้ำยงัคงมีสดัสว่นมำกเป็นอนัดบั 1 ประมำณ 60% ของทัง้ตลำดหรือประมำณ 5.2 ล้ำนตำรำงเมตร คอมมู
นิตีม้อลล์ มีสดัสว่นมำกเป็นอนัดบัท่ี 2 อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562 มีกำรหดตวัของคอมมนูิตีม้อลล์อยำ่ง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำที่ต ่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ประมำณ 51% ของพืน้ที่ค้ำปลีกทัง้หมดใน
กรุงเทพฯ อยูใ่นบริเวณนอกเขตใจกลำงเมือง ซึง่เป็นเขตที่อยูอ่ำศยั และยงัมีที่ดินขนำดใหญ่เพียงพอส ำหรับโครงกำร
ค้ำปลีกขนำดใหญ่ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ โครงกำรค้ำปลีกใหม่ที่เกิดขึน้มีกำรออกแบบ และแนวคิดที่ชดัเจนขึน้ เพื่อ
สร้ำงจุดสนใจให้กบัโครงกำรและสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ นอกจำกนีย้งัมีกำรพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำง
ออนไลน์ และกำรสง่เสริมกำรใช้จ่ำยด้วยบตัรเครดิตเพื่อตอบสนองกบัควำมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจบุนั 
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คู่แข่งของ BC คือ ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ บริเวณสขุุมวิท พระโขนงและใกล้เคียง เช่น K-Village, A Square, 
Ekamai Gateway, Habito Mall, สวนเพลนิมำร์เก็ต 

ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

จำกข้อมลูของฝ่ำยวิจยั คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ลำ่สดุ ณ ม.ค. 2563 ควำมต้องกำรพืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำนเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจำกปี 2561 มีอำคำรส ำนกังำนหลำยแห่งทยอยสร้ำงเสร็จในหลำยปีที่ผ่ำนมำและมีหลำย
โครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง แสดงให้เห็นถึงควำมนิยมของตลำดอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพฯ ในช่วงหลำยปีที่ผำ่น
มำ พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนรวม ณ สิน้ไตรมำส 4 พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 8.8 ล้ำน อตัรำ ตร.ม. นอกจำกนีอ้ีกประมำณ 1.3 
ล้ำน ตร.ม. อยูใ่นระหวำ่งก่อสร้ำงและมีก ำหนดแล้วเสร็จในปี 2563-2565 อำคำรส ำนกังำนท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงและ
มีก ำหนดแล้วเสร็จในอนำคต ได้แก่ 

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

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

 “รสำ ท”ู เป็นโครงกำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ โดย บริษัท รสำ ทำวเวอร์ จ ำกดั ตัง้อยู่บริเวณถนนเพชรบุรี 
ใกล้กบัรถไฟฟำ้ใต้ดิน MRT สถำนีเพชรบรีุ และอำคำร Singha Complex 

 “สยำม สแคป” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยสู โดย ส ำนกังำนจดักำรทรัพย์สนิจฬุำลงกรณ์ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนพญำไท 
ใกล้กบัรถไฟฟำ้ BTS สถำนีสยำม และสนำมกีฬำแหง่ชำติ  

 “โครนอส ทำวเวอร์ สำทร” เป็นโครงกำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ โดย บริษัท ไพบลูย์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั  
ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสำทร ใกล้กบัรถไฟฟำ้ MRT สถำนีลมุพินี  

 “เดอะ ยนูิคอร์น” เป็นโครงกำรมิกซ์-ยสู โดย บริษัท ยซูิตี ้จ ำกดั ตัง้อยู่บริเวณถนนพญำไท เช่ือมต่อโดยตรง
ถึงรถไฟฟำ้ BTS สถำนีพญำไท  

ค่ำเช่ำเฉลี่ยของอำคำรส ำนกังำนเกรดเอในพืน้ที่ศนูย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ประมำณ 1,112 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
และ 759 บำทต่อตำรำงเมตรตอ่เดือนส ำหรับอำคำรเกรดบี และมีอตัรำกำรเช่ำโดยรวมในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 อยูท่ี่ 
95.9% ค่ำเช่ำของตลำดอำคำรส ำนักงำนในกรุงเทพฯ ยังคงเพิ่มสูงขึน้เร่ือยๆ  และคำดว่ำจะยังคงขยำยตวัอย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกมีพืน้ที่เช่ำน้อยลงขณะที่ควำมต้องกำรยงัคงเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรพืน้ที่ผนัผวนตำม
เศรษฐกิจโลกและสถำนกำรณ์กำรเมืองของไทย 

คู่แข่งของ BC คือ อำคำรส ำนกังำนเกรด A และเกรด B ที่ตัง้อยู่นอกศนูย์กลำงธุรกิจแตอ่ยูใ่กล้สถำนีรถไฟฟ้ำและสิง่
อ ำนวควำมสะดวก โดยอำคำรส ำนกังำนคูแ่ขง่ที่เพิ่งแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในบริเวณใกล้เคียงคือ “ทีวนั” บริเวณ
แยกถนนสขุมุวิทและ ซ.สขุมุวิท 40 
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ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ จะต้องมีกำรบริหำรจดักำรตัง้แตแ่รกเร่ิมวำงแผนไปจนโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 
รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยหลงักำรเปิดให้บริกำรไปแล้ว ซึ่งงำนในแต่ละช่วงของโครงกำรจะมีรำยละเอียดที่
แตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกฎหมำย กำรก่อสร้ำง กำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรตรวจสอบคณุภำพ กำรบ ำรุงรักษำ กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน เป็นต้น ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต้องใช้ทีมงำนที่มีควำมพร้อม มีควำมรู้และมี
ประสบกำรณ์ ใน 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวดัมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องในอตัรำที่สงู ธุรกิจบริหำรโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์จึงเติบโตไปพร้อมกัน ปัจจุบนั มีบริษัทผู้ ให้บริกำรรับ
บริหำรโครงกำรทัง้บริษัทไทยและบริษัทที่เป็นแบรนด์ต่ำงประเทศ ซึ่งให้บริกำรครอบคลมุกำรดแูลก่อนกำรก่อสร้ำง 
กำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ กำรรับ-สง่มอบอำคำรกำรตรวจสอบและแก้ไขจดุบกพร่อง กำรบริหำรกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและ
ควบคมุผู้ รับเหมำช่วงด้ำนต่ำงๆ กำรวำงแผนงำนด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ กำรดแูลจดัท ำเอกสำรด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
กำรบริหำรจดักำรต้นทนุด้ำนกำรปฏิบตัิกำร กำรปรับปรุงอำคำร กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรจดักำร
ผู้ เช่ำ 

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

ธุรกิจ BOS 

ในประเทศไทย ยังไม่มีบริษัทใดที่วำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจ BOS เหมือน BC โดยส่วนใหญ่บริษัทที่ขำยโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ออกไป จะเป็นกำรขำยเพื่อระดมทุนจำกกองทรัสต์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ )Real Estate 
Investment Trust: REIT) ของกลุม่บริษัทในเครือโรงแรมและศนูย์กำรค้ำ เช่น กลุม่ดสุิต กลุม่เอรำวณั กลุม่เซ็นทรัล 
เป็นต้น 

BC ยงัไม่พบบริษัทคูแ่ข่งทำงตรงในธุรกิจ BOS ในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจเหมือน BC ส ำหรับคู่แข่งที่มีลกัษณะ
กำรท ำธุรกิจที่ใกล้เคียงได้แก่ Private Equity Fund ของ SC Capital Partners Group ซึง่ปัจจบุนับริหำรอยูท่ัง้หมด 4 
กองทุน ภำยใต้ช่ือ Estate Capital Asia Partners (RECAP): RECAP I, II, III และ IV ซึ่งเน้นกำรลงทุนในทรัพย์สิน
อสงัหำริมทรัพย์ในภมูิภำคเอเชีย โดยซือ้โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่สร้ำงเสร็จแล้วแล้วมำปรับปรุงพฒันำต่อ ซึ่งจะ
แตกตำ่งจำกลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของ BC ที่นิยมลงทนุพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ตัง้แตก่่อสร้ำง เนื่องจำก
จะใช้เงินทนุท่ีน้อยกวำ่และสำมำรถควบคมุพืน้ท่ีใช้สอยให้สำมำรถสร้ำงรำยได้สงูสดุได้ 

ส ำหรับคูแ่ขง่ทำงอ้อม ได้แก่ กลุม่เอรำวณั กลุม่เซ็นทรัล หรือกลุม่ดสุติ ที่จดัหำที่ดินเพื่อพฒันำโครงกำรและระดมทนุ
จำก REIT 

2.5. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
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2.5.1. การจัดหาที่ดิน : บริษัทฯ มีช่องทำงในกำรจดัหำที่ดินหลำยทำงเพื่อช่วยจัดหำที่ดินที่น่ำสนใจ หรือช่วย
ประสำนงำนติดตอ่กบัเจ้ำของท่ีดิน โดยมีทัง้กำรซือ้กรรมสทิธ์ิในท่ีดินหรือท ำสญัญำเช่ำระยะยำวในท่ีดินนัน้
ดงันี ้

 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจของบริษัทจดัหำที่ดินเอง จำกกำรส ำรวจและติดตอ่ไปยงัเจ้ำของที่ดินโดยตรง 

 บริษัทนำยหน้ำค้ำที่ดินชัน้น ำ เช่น JLL, CBRE, Colliers International, Knight Frank 

 บคุคลที่เป็นนำยหน้ำค้ำที่ดิน  

กลุม่บริษัทฯ มีกำรศกึษำและเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัรำคำที่ดินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถประเมินและ
วำงแผนกำรกำรซือ้ที่ดินได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้พึง่พิงกำรจดัหำที่ดินจำกกลุม่ใดเป็นหลกั 

2.5.2.  การจัดหาเงินลงทุนและผู้ร่วมทุน : กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดหำแหล่งเงินลงทุนเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
โครงกำรที่ก ำลงัจะพฒันำจะมีเงินลงทุนเพียงพอตำมแผนธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนของ บริษัทฯ มำจำก 2 
แหลง่ ได้แก่ (1) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ และ (2) เงินทนุหมนุเวียนของกลุม่บริษัทฯและเงินทนุจำกผู้
ร่วมทนุ  

2.5.3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ในกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำหลกั บริษัทฯ จะประเมินคณุสมบตัิเบือ้งต้น โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และ
ผลงำนรับเหมำก่อสร้ำง ช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือในแวดวงรับเหมำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง 
เทคนิคและขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง ตลอดจนศกัยภำพทำงกำรเงินของผู้ รับเหมำ ซึ่งหลงัจำก บริษัทฯ ได้ร่ำง
แบบก่อสร้ำงและก ำหนดคณุสมบตัิด้ำนเทคนิคเบือ้งต้นแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะมีกำรวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ Quantity 
Surveyor เพื่อก ำหนดคณุสมบตัิของงำนก่อสร้ำง ทัง้ด้ำนเทคนิคและด้ำนรำคำในรำยละเอียด และเปิดกำร
ประมูล โดยให้บริษัทผู้ รับเหมำอย่ำงน้อย 3 รำยเสนอข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำ รวมถึง
ตำรำงเวลำที่คำดวำ่จะใช้มำยงักลุม่บริษัทฯ เพื่อคดัเลือก กลุม่บริษัทฯ จะท ำกำรเปรียบเทียบข้อเสนอด้ำน
เทคนิคและรำคำของผู้ รับเหมำแต่ละรำย และเลือกผู้ รับเหมำที่เสนอรำคำที่อยู่ในงบประมำณกำรลงทนุ 
รวมถึงใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนงำนของกลุม่บริษัทฯ ส ำหรับงำนตกแตง่ภำยใน กลุม่บริษัทฯ 
มีขึน้ตอนในกำรจดัหำผู้ตกแตง่ภำยในในลกัษณะเดียวกนั วสัดกุ่อสร้ำง งำนระบบ รวมถึงอปุกรณ์ต่ำงๆ เชน่ 
เคร่ืองปรับอำกำศ บริษัทฯ หรือผู้ รับเหมำหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัหำ ขึน้อยู่กบักำรเจรจำตอ่รองที่
ดีที่สดุ ในปัจจบุนั วสัดกุ่อสร้ำงและอปุกรณ์ตำ่งๆ จดัหำจำกภำยในประเทศ โดยผู้ รับเหมำหลกั  

2.5.4. การจัดหาผู้บริหารงานโครงการอสังหาริมทรัพย์  
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กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้ บริษัทฯ เป็นผู้ บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ของทุกโครงกำร ซึ่งรวมงำน
สนบัสนนุ )Back Office) เช่น ด้ำนบญัชี กำรเงิน ภำษีอำกร กำรขออนญุำต กำรพฒันำโครงกำร กำรบริหำร
จดักำรผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ  

ส ำหรับส่วนงำนโรงแรม / งำนบริกำรหลกัของโครงกำร )Front Office) บริษัทฯ จะพิจำรณำกำรบริหำร
จดักำรเอง หรือวำ่จ้ำงบริษัทเครือโรงแรมที่มีช่ือเสยีง )Hotel Chain) เพื่อบริหำรโครงกำรให้ผลประกอบกำร
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ในสว่นกำรเลอืกบริษัทบริหำรจดักำรโรงแรม บริษัทฯ จะเลอืกบริษัทท่ีมีประวตัิกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีแบรนด์เป็นท่ีรู้จกัส ำหรับประเภทอสงัหำริมทรัพย์นัน้ๆ ในสว่นของโรงแรมที่บริหำรจดักำรเอง 
บริษัทฯ อำจพิจำรณำใช้แบรนด์ของตนเองช่ือ เจอร์นี่ย์ฮบั )Journeyhub) หรือ แบรนด์ที่ทำง บริษัทฯ ได้รับ
สิทธ์แฟรนไชส์ ได้แก่ Oakwood Hotel ส ำหรับกำรบริหำรพืน้ที่ศูนย์กำรค้ำและส ำนกังำนให้เช่ำ บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรบริหำรงำนเอง โดยมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ 

2.6. งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี – 

3. ปัจจัยความเสี่ยง  

3.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ปัจจยัทีเ่ป็นควำมเสีย่งที่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของ บริษัทฯ ในปี 2563 สำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1) ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์รูปแบบ สร้ำง-ด ำเนินงำน-ขำย )Build-Operate-Sell หรือ 
BOS) โดยมีเป้ำหมำยกำรขำยโครงกำรให้ได้อย่ำงน้อยปีละ 1-2 โครงกำร ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
โครงกำรอยำ่งตอ่เนื่องกำรควบคมุดแูลให้กำรก่อสร้ำงโครงกำรและกำรบริหำรกำรขำยให้เป็นไปตำมแผนที่
วำงไว้ เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบสงูสดุต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ดงันัน้กำรไมส่ำมำรถปิด
กำรขำยกบัผู้สนใจซือ้โครงกำรได้ภำยในรอบปีใดจะสง่ผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปีนัน้ๆ มีควำม
ผนัผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรวำงแผนเจรจำกับผู้ซือ้ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำพอสมควรและมีกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรขำยและกำรก่อสร้ำงของแตล่ะโครงกำรอยำ่งใกล้ชิด มีกำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์กำร
ขำยในแต่ละช่วงเวลำเพื่อให้กำรขำยโครงกำรเป็นไปตำมก ำหนดเวลำที่วำงไว้รวมถึงกำรเลือกรูปแบบและ
ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่เหมำะสมกบัท ำเลนัน้ๆ สง่ผลให้โครงกำรของ บริษัทฯ ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำก
ลกูค้ำเสมอมำ  

เนื่องจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ในปี 2563 ทัว่โลกได้สง่ผลกระทบกบัภำคธุกิจและบริกำร
อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ โดยเฉพำะในอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวซึง่เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัของ บริษัทฯ สง่ผลให้
มีควำมเสี่ยงที่ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถขำยโครงกำรได้ตำมแผนที่วำงไว้ ทัง้นีท้ำง บริษัทฯ ได้มีมำตรำกำร
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ควบคมุต้นทนุและลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทัง้ในสว่นส ำนักงำนใหญ่และในโครงกำรตำ่งๆ รวมถึงได้มี
กำรปรับกลยทุธ์เพื่อบริหำรควำมเสีย่ง ส ำหรับปี 2564 ดงันี ้

 ชะลอกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงแรมบำงส่วนในพืน้ที่ที่คำดว่ำสถำนกำรณ์ตลำดอำจมีกำรฟืน้ตวั
คอ่นข้ำงช้ำ 

 พิจำรณำขำยโครงกำรแบบรวมหลำยโครงกำรเข้ำด้วยกัน (Bundle Sale) ทัง้ในโครงกำรใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวดั ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจส ำหรับผู้ซือ้รำยใหญ่ เพื่อเสริมสภำพ
คลอ่งของบริษัท 

 กระจำยควำมเสี่ยงทำงธุรกิจโดยกำรลงทุน ในธุรกิจอื่น (Diversification) เช่น ธุรกิจกำรบริกำร
เพื่อสขุภำพ (Wellness Hospitality) เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจกำรโรงแรมและกำร
บริกำร และอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท รวมถึงสร้ำงกระแสเงินสดที่ยัง่ยืนให้แก่
กลุ่มบริษัท โดยธุรกิจอื่นดังกล่ำว ต้องกำรเงินลงทุนที่ไม่สูงนักและมีอัตรำก ำไรที่คำดหวังที่
เหมำะสม 

2) ควำมเสีย่งในกำรได้มำซึง่ที่ดินท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำร 

ท ำเลที่ตัง้เป็นปัจจยัที่ส ำคญัอยำ่งยิ่งตอ่ควำมส ำเร็จของโครงกำร บริษัทฯ จึงมุง่เน้นพฒันำเฉพำะโครงกำรที่
มีท ำเลที่มีศกัยภำพ ได้แก่ ท ำเลใจกลำงเมืองย่ำนแหลง่ธุรกิจที่มีกำรคมนำคมสะดวก จงัหวดัเป็นหวัเมือง
ใหญ่ที่ เ ป็นสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญ เนื่องจำกที่ดินในท ำเลที่ดีดังกล่ำวเป็นที่สนใจของผู้ พัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์รำยอื่นๆ เช่นกนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกับนำยหน้ำจัดหำที่ดินหลำยรำย ไม่ว่ำจะเป็นบริษัทชัน้น ำหรือบุคคล
ธรรมดำ อีกทัง้มีกำรติดตำมกำรประกำศซือ้ขำยและส ำรวจรำคำที่ดินในท ำเลที่มีศกัยภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 
รวมถึงศกึษำข้อมลูท ำเลที่มีศกัยภำพหลำยแหง่ทัง้ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอื่นๆ ทำง บริษัทฯ จึงมัน่ใจวำ่จะ
สำมำรถจัดหำที่ดินที่มีศักยภำพได้ในรำคำที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคตได้อย่ำง
ตอ่เนื่อง 

3) ควำมเสีย่งจำกควำมลำ่ช้ำของกำรก่อสร้ำงโครงกำร 

หำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผน อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และก ำไรของบริษัทฯ ได้ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ท ำกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริษัทมีระบบกำรคัดเลือกผู้ รับเหมำหลกัซึ่ง
รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จและผู้ รับเหมำรำยย่อย ส ำหรับงำนอื่นๆ ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ นอกจำกนี ้ใน
ทกุๆ โครงกำร ทำง บริษัทฯ ได้วำ่จ้ำงวิศวกรควบคมุต้นทนุท่ีมีช่ือเสยีงระดบัสำกล ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทฯ ใช้
บริกำรหลำยบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบปริมำณและรำคำตัง้แตข่ัน้ตอนก่อนพฒันำโครงกำร ซึ่งจะช่วย
ให้กลุม่บริษัทฯ สำมำรถควบคมุคณุภำพและคำ่ใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรลงทนุและงบประมำณได้ 
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4) ควำมเสีย่งด้ำนกำรบริหำรจดักำรในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัจำกกำรถือหุ้นไมถ่ึงร้อยละ 75 

ส ำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่ บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 75 นัน้มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ 
บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้อยำ่งเบ็ดเสร็จเด็ดขำด และสง่ผลให้ บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถตอบรับ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่ำวได้อย่ำงทันเวลำ อย่ำงไรก็ตำมในสญัญำร่วมทุนและสัญญำ
ระหว่ำงผู้ ถือหุ้นได้มีข้อก ำหนดให้ บริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรเสนอช่ือกรรมกำรสว่นใหญ่ซึง่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ
ในกำรตัดสินใจ และก ำหนดให้ผู้ ร่วมทุนส่วนใหญ่ต้องออกเสียงไปในทำงเดียวกับ  บริษัทฯ ทัง้นีต้ลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ผู้ ร่วมลงทนุมีควำมไว้วำงใจในกำรบริหำรโครงกำรของ บริษัทฯ เป็นอยำ่งดี
ท ำให้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำ ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จข้ำงต้น แต่บริษัทฯ จะยงัคงสำมำรถบริหำร
จดักำรให้เป็นไปอยำ่งรำบร่ืนและเป็นไปตำมเปำ้หมำยได้ 

ความเสี่ยงในด้านการเงนิ 

1) ควำมเสีย่งจำกกำรผิดเง่ือนไขของสญัญำกู้ยืมเงิน 

ในกำรพฒันำโครงกำร บริษัทย่อยจะด ำเนินกำรกู้ ยืมโดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน โดยสญัญำกู้ ยืมเงินมี
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน ได้แก่ อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น )Debt-to-
Equity Ratio) หรือ D/E อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรต่อดอกเบีย้และภำษีเงินได้ )Earnings 
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)) หรือ ) IBD/EBITDA) อัตรำส่วนกำร
ช ำระหนี ้)Debt Service Coverage Ratio : DSCR) กำรด ำรงส่วนของผู้ ถือหุ้นให้มำกกว่ำศนูย์เป็นต้น ซึ่ง
สถำบนักำรเงินจะพิจำรณำข้อก ำหนดดงักลำ่วจำกงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยที่กู้ยืมเงิน เมื่อกำรก่อสร้ำงและ
เร่ิมเปิดให้บริกำรและหรือขำยโครงกำรแล้วเสร็จ บริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่จึงจะน ำเงินท่ีได้จำกกำรขำยไปช ำระ
คืนเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน ดงันัน้ในระยะเวลำที่กำรขำยโครงกำรยงัไม่ได้ท ำกำรเสร็จสิน้จึงมีควำม
เป็นไปได้ที่บริษัทย่อยจะมีอตัรำสว่นทำงกำรเงินไมเ่ป็นไปตำมที่ก ำหนด กำรผิดเง่ือนไขดงักลำ่วจะสง่ผลให้
บริษัทยอ่ยต้องช ำระคืนเงินกู้ยืมทนัทีซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยดงักลำ่วได้ 

อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรท่ีสถำนกำรณ์ โควิด-19 สง่ผลกระทบตอ่เหลำ่ผู้ประกอบกำร ในหลำยๆ อตุสำหกรรม 
โดยเฉพำะในอตุสำหกรรมโรงแรมและกำรบริกำร สถำบนักำรเงินจึงมีมำตรกำรช่วยเหลอืผู้ประกอบกำรเพือ่
ลดภำระกำรช ำระเงินกู้และดอกเบีย้ ให้เหมำะสมกบัสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท ซึง่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสญัญำเงินกู้  และมีกำรประสำนงำนกบัทำงสถำบนักำรเงินอยำ่งใกล้ชิด 
ซึง่ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีเหตกุำรณ์ผิดนดัช ำระหนีแ้ตอ่ยำ่งใด 

2) ควำมเสีย่งเร่ืองกำรขำดสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวมอยู่ใน
ระดบัสงู รวมถึงในบำงโครงกำรมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นที่สงูกวำ่ที่สญัญำเงินกู้ก ำหนดไว้ ซึ่ง
อำจเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำมลกัษณะเงินกู้ยืมของบริษัทมี
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โครงสร้ำงแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ เงินกู้ ยืมผู้ ร่วมลงทนุ และเงินกู้ ยืมจำกธนำคำร ส ำหรับเงินกู้ ยืมในกำร
ด ำเนินโครงกำรซึ่งได้รับจำกผู้ ร่วมลงทุนจะไม่มีกำรเรียกช ำระทัง้เงินต้นและดอกเบีย้จนกว่ำจะมีกำรขำย
โครงกำรออกไป ส ำหรับเงินกู้ยืมจำกธนำคำร เนื่องจำกธนำคำรได้เข้ำใจลกัษณะโครงสร้ำงเงินกู้ของกลุม่
บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ จึงได้รับหนงัสือผ่อนผนัจำกกำรที่อตัรำสว่นดงักลำ่วสงูกวำ่ที่สญัญำเงินกู้ก ำหนดจำก
ธนำคำร ทัง้นีธ้นำคำรและผู้ ร่วมลงทนุเล็งเห็นถึงศกัยภำพของกลุม่บริษัทฯ ในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน
ธุรกิจ ท ำให้กลุม่บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุทัง้ในรูปแบบของเงินกู้จำกธนำคำร และ
หุ้นกู้จำกนกัลงทนุเฉพำะเจำะจง 

3) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 

กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและกิจกำรอื่น ซึง่ก ำหนดเป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมี
กำรปรับอตัรำดอกเบีย้สงูขึน้จะสง่ผลต่อต้นทนุเงินกู้ยืมที่สงูขึน้ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่
บริษัทฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุม่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรต่อเนื่องและมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบั
สถำบนักำรเงินและผู้ ร่วมลงทุน ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเจรจำได้อตัรำดอกเบีย้ที่ต ่ำกว่ำอตัรำ MLR 
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำได้ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีหน้ำที่สนับสนุน
คณะกรรมกำรเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบริษัทฯ มีกระบวนกำรวำงแผนกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงได้
อยำ่งเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทได้ค ำนงึถึงกำรจดักำรควำมเสีย่งเป็นองค์ประกอบ
ส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
รวมทัง้จดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งทกุไตมำส เพื่อน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิ
บำล และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1. ลักษณะของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์ถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีมูลค่ำสทุธิหลงัหกัค่ำเสื่อม
รำคำสะสมตำมที่ปรำกฎในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
ลกัษณะของทรัพย์สินถำวรที่บริษัทย่อยใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์ถำวรหลกัที่ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจบริษัทฯ มีมลูค่ำสทุธิหลงัหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมตำมที่ปรำกฎในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดตอ่ไป 
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4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
รายการ มูลค่าสุทธิ

ทางบัญช ี
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

งบการเงนิรวม   

ติดภำระค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
ธนำคำร มลูคำ่ตำมบญัชี 
2,800  
ล้ำนบำท 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 1,596.0 เป็นเจ้ำของ 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 913.8 เป็นเจ้ำของ 
สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 328.2 เป็นเจ้ำของ 
อปุกรณ์ 11.8 เป็นเจ้ำของ 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์
ด ำเนินงำน 

121.0 เป็นเจ้ำของ 

ยำนพำหนะ 0.3 เป็นเจ้ำของ - 
รวมทัง้หมด 2,971.1   

4.1.1 ที่ดิน 

รายละเอียด
สินทรัพย์ 

ชื่อ
บริษัท 

สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ชื่อ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BSA ต ำบลคลองตนั 
อ ำเภอคลองเตย 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Oakwood 
24 

437.2 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BPTS3 ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

OWJH  
Phuket 

92.3 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BPK2 ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Villa 1 19.7 - 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BPK3 ต ำบลป่ำตอง 
อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Villa 2 18.6 - 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BMT2 เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

OWJH 
Pattaya 

40.4 
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รายละเอียด
สินทรัพย์ 

ชื่อ
บริษัท 

สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ชื่อ
โครงการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

ต ำบลหนองปรือ 
อ ำเภอบำงละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 

ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Novotel 
Chiang Mai 

Nimman 
JH  

135.5 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN2 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ 
กรรมสทิธ์ิ 

Nimman 2  82.9 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BCMN3 ต ำบลช้ำงเผือก 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Nimman 3  160.0 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้
โครงกำร 

BBS16-
2 

แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

Sukhumvit 
16-2 

93.0 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BKML1 แขวงกมลำ เขต
กระทู้ ภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

กมลำ 1 63.6 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BKML2 แขวงกมลำ เขต
กระทู้ ภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

กมลำ 2 79.0 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

ที่ดินท่ีตัง้ 
โครงกำร 

BBS36 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ 
กรรมสทิธ์ิ 

Sukhumvit  
36 

373.8 ติดจ ำนอง
กบัสถำบนั 
กำรเงิน 

รวมมูลค่าที่ดิน 1,596.0  

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
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รายละเอียดสินทรัพย์ ชื่อบริษัท สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ดเรส
ซิเดนซ์ สขุมุวิท24  

BSA แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

186.4 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮ
เทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต 

BPTS3 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

296.1 

อำคำรวิลลำ่ 1 BPK2 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

13.6 

อำคำรวิลลำ่ 2 BPK3 ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

13.0 

อำคำรโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮ
เทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยำ 

BMT2 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำง
ละมงุ 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

89.5 

อำคำรโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์
นี่ย์ฮบั 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

315.1 

รวมมูลค่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 913.7 

4.1.3 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ชื่อ

บริษัท 
สถานที่ตัง้ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

ขยำยพืน้ท่ีส ำนกังำนบทูิค 
คอร์ปอเรชัน่ 

BC แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

- 

อำคำรโรงแรมโนโวเทล 
เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นี่ย์
ฮบั 

BCMN1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

1.2 

อำคำรโรงแรมนิมมำน ท ู BCMN2 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

14.5 

อำคำรโรงแรมนิมมำน ทรี BCMN3 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

8.5 
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รายละเอียดสินทรัพย์ 
ชื่อ

บริษัท 
สถานที่ตัง้ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

คำ่ออกแบบโครงกำร 
สขุมุวิท 16-2 

BBS16-
2 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

96.7 

คำ่ออกแบบโครงกำร 
สขุมุวิท 36 

BBS36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

138.0 

โครงกำรกมลำ 1 BKML1 แขวงกมลำ เขตกระทู้ ภเูก็ต เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

39.3 

โครงกำรกมลำ 2 BKML2 แขวงกมลำ เขตกระทู้ ภเูก็ต เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

23.9 

โครงกำรสขุมุวิท 5 BBS5 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

3.8 

โครงกำรสมยุ ละไม BSM ต ำบลมะเร็ต อ ำเภอเกำะสมยุ 
สรุำษฎร์ธำน ี

เจ้ำของ
กรรมสทิธ์ิ 

2.3 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 328.2 

 

4.1.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

BPKN3 ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินมีก ำหนด 30 ปี มีรำยละเอียด ดงันี ้

โครงการ ชื่อบริษัท สถานที่ตัง้ 
โฉนด 
เลขที่ 

พืน้ที่ 
(ตร.ว.) 

ลักษณะ
กรรมสิท

ธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

มูลค่าตาม
บัญชี  

(ล้านบาท) 

Summer 
Point 

BPKN3 แขวงพระโขนง
ฝ่ังเหนือ 

เขตพระโขนง 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

4075 595 ผู้ เช่ำ
ระยะ
ยำว 30 
ปี 

เพื่อพฒันำ
โครงกำรใน
อนำคต 

333.5 

รวมมูลค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า   333.5 

 
 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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5.1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีค านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดที่อำจมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 

5.2. คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัเชิงลบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

5.3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ ไมม่ีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดอนัเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นๆ   

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท:   บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั )มหำชน(  

   BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อหลักทรัพย์:  BC 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่: 170/67 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 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 ธนัวำคม 

  

https://www.boutiquecorporation.com/


BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)    - สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

 

6.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย - Subsidiaries                

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

25,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 250,000 100 บำท 25,000,000 
บำท 

127,495 51.00 

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

โรงแรมและเซอร์วิสท์ 
อพำร์ทเม้นท์ 

138,000,000
บำท 

หุ้นสำมญั 1,380,000 100 บำท 138,000,000 
บำท 

1,379,995 100.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

64 64.00 

4) บริษัท บทูคิ พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

52 52.00 

5) บริษัท บทูคิ อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

50 50.00 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 46 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

98 98.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

13,598 68.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

13,198 66.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

400,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 80,000 5 บำท 400,000 
บำท 

79,997 100.00 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

10) บริษัท บทูคิ แบงค็อก สุขุมวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ 1 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย 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 บทูคิ แบงค็อก สุขุมวิท 36 โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

(อยู่ในระหว่ำงกำรช ำระ
บญัชี) 

135,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 27,000,000 
 

5 บำท 135,000,000 
บำท 

19,709,997 72.99 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

500,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100,000 
 

5 บำท 500,000 
บำท 

74,997 74.99 

13) บริษัท บทูคิ แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัทโฮล
ดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจ

กำรเงินเป็นหลกั 

200,000 บำท หุ้นสำมญั 40,000 5 บำท 200,000 บำท 39,997 100.00 

14) บริษัท บทูคิ เจริญกรุง โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  

กิจกรรมของบริษัทโฮล
ดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจ

กำรเงินเป็นหลกั 

200,000 บำท หุ้นสำมญั 40,000 5 บำท 200,000 บำท 39,997 100.00 

mailto:info@boutiquecorporation.com
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

15) บริษัท บสีโปค ซินเนอร์จีส์้ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  

อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัทโฮล
ดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจ

กำรเงินเป็นหลกั 

100,000 บำท หุ้นสำมญั 10,000 10 บำท 25,000 บำท 9,997 100.00 

16) บทูคิ อินเตอร์เนช่ันเนล โฮลดิง้ส์ แอลทดีี 
)จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส( 
ซี/โอ เอซิส ฟีดเูชียรี แอลทีดี, ชัน้ที่ 2, เดอะ เอซิส, 26 ไซเบอร์ซิตี,้ เอเบอ
เนอ 77201, มอริเชียส 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 บำท หุ้นสำมญั 1 100 บำท 1 
 

100.00 74.99 

17) สแควร์รูท ภูเก็ต อินเวสเมนท์ แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส)  
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

18) คาลาเรน แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100,000 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

65 65.00 

19) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

20) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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         

mailto:info@boutiquecorporation.com
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BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 49 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 62.72 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 1,000 
 

10 บำท 10,000 
บำท 

N/A 61.46 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจก ำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 35.10 

4) บริษัท บทูคิ ป่าตอง สาย 3 โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 
 

100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 35.10 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 50 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

5) บริษัท บทูคิ ป่าตอง สาย 3 จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 100,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 1,000,000 
 

100 บำท 100,000,000 
บำท 

N/A 32.10 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 1,000 10 บำท 10,000 
บำท 

N/A 49.90 

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

โรงแรม  50,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 5,000,000 10 บำท 50,000,000 
บำท 

N/A 51.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 65.00 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 51 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 33.15 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 

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

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่

พกัอำศยั 

10,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 100 100 บำท 10,000 
บำท 

N/A 21.55 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 52 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่

พกัอำศยั 

2,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 100 บำท 2,000,000 
บำท 

N/A 21.55 

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

กำรซือ้และกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่

พกัอำศยั 

2,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 100 บำท 2,000,000 
บำท 

N/A 21.55 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 44.86 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 26.01 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 53 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 26.00 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 38.26 

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

กิจกรรมของบริษัท 
โฮลดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุใน
ธุรกิจกำรเงินเป็นหลกั 

100,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 
บำท 

N/A 38.26 

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

กำรเช่ำและกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบั

อสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่ำจำกผู้อื่นที่
ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พกัอำศยั 

100,000,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 2 0, 000,000 5 บำท 63,250,003.80 
บำท 

N/A 38.25 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 54 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

โรงแรม 221,520,000 
บำท 

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

N/A 26.00 

22) บริษัท บทูคิ เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 98,425,000 
บำท 

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

N/A 63.00 

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

โรงแรม 159,800,015 
บำท 

หุ้นสำมญั 31,960,003 5 บำท 67,550,003.8 บำท N/A 99.97 

24) บริษัท บทูคิ นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

ลงทนุในบริษัทอื่น 300,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 60,000 5 บำท 300,000 
บำท 

N/A 99.98 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 55 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

ลงทนุในบริษัทอื่น 101,600,000 
บำท 

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

N/A 50.98 

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

โรงแรม 100,600,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 20,120,000 5 บำท 93,427,000บำท N/A 50.97 

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

โรงแรม 231,694,050 
บำท 

หุ้นสำมญั 46,338,810 5 บำท 231,694,050 บำท N/A 79.21 

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

โรงแรม 163,012,435 
บำท 

หุ้นสำมญั 32,589,241 5 บำท 87,800,015 
บำท 

N/A 66.30 

29) บริษัท บทูคิ กมลา 2 จ ากัด  
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โรงแรม 186,748,695 
บำท 

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

N/A 66.30 

mailto:info@boutiquecorporation.com
mailto:info@boutiquecorporation.com
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 56 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

30)  บริษัท บทูคิ แบงค็อก สุขุมวิท 5 จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 100,000 บำท หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 บำท 19,997 100.00 

31) บริษัท บทูคิ เจริญกรุง จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

โรงแรม 100,000 บำท หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 บำท 19,997 100.00 

32) บริษัท บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

กิจกรรมของบริษัทโฮล
ดิง้ส์ที่ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจ

กำรเงินเป็นหลกั 

300,000 บำท หุ้นสำมญั 60,000 5 บำท 300,000 บำท 59,997 100.00 

33) บริษัท บสีโปค แลบส์ จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 02 620 8777, โทรสำร: 02 620 8778  
อีเมล์:  info@boutiquecorporation.com 

ประกอบกิจกำรค้ำ พืชไร่ 
พืชสวน ผลิตภณ์ัจำก
ผลิตผลดงักล่ำว รวมถึง
พืชผลทำงกำรเกษตร 

100,000 บำท หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 บำท 19,997 100.00 

34) บริษัท บสีโปค เวลเนส จ ากัด 
ส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 170/67 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ประกอบกิจกำร
โรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล รับรักษำ
คนไข้และผู้ เจ็บป่วย รับ

100,000 บำท หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 บำท 19,997 100.00 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 57 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

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

ท ำกำรฝึกสอนและอบรม
ทำงด้ำนวิชำกำรเก่ียวกบั

กำรแพทย์ 
35) บริษัท บสีโปค ฟาร์มา จ ากัด 

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

ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำ
รักษำโรค เภสชัภณัฑ์ 

เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 
และเคร่ืองมือกำรใช้ทำง

วิทยำศำสตร์ 

100,000 บำท หุ้นสำมญั 20,000 5 บำท 100,000 บำท 19,997 100.00 

36) บที ีภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทดีี                   
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 65.00 

37) บที ีภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทดีี                 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 33.15 

38) บที ีภูเก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลท ี               
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 100 
เหรียญสหรัฐ 

หุ้นสำมญั 100 1 เหรียญสหรัฐ 100 
เหรียญสหรัฐ 

N/A 21.55 

39) บที ีภูเก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทดีี                    
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

40) บที ีภูเก็ต แอลทดีี                            
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

41) บที ีพีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด                  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

42) บที ีพีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมิเต็ด           
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

43) บที ีพีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วัน ลิมิเต็ด                    
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

44) บที ีพีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด                     
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

45) มิด เทยีร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทดีี       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

46) เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด      
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

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

บริษัทโฮลดิง้ส์ 175,000 
บำท 

หุ้นสำมญั 
กลุ่มบ ี

175,500 1 บำท 175,500 
บำท 

N/A 35.10 

48) ป่าตอง โฮเทล็ พีทอีี แอลทดีี             
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐสิงคโปร์) 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 3,000 
 เหรียญสิงคโปร์ 

หุ้นสำมญั 3,000 1  
เหรียญสิงคโปร์ 

2,076 
เหรียญสิงคโปร์ 

N/A 35.10 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : 1 ถนนโคลแมน #05-06เอ เดอะ อเดลฟี  
สิงคโปร์ )179803)  

49) บทูคิ ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด          
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 150,000,000 
บำท 

 

กลุ่ม เอ และ 
กลุ่ม บี 

106,394,000 1 บำท 106,394,000  
บำท 

N/A 63.00 

50) นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด      
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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 

51) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ท ูแอลทดีี 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั กลุ่ม
เอ และ กลุ่มบี 

107,800,000 1 บำท 110,903,417 บำท N/A 100.00 กลุ่มเอ, 67.62 
กลุ่มบ ี

52) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ วัน แอลทดีี 
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั 105,800,00 1 บำท 108,903,417 บำท N/A 67.62 

53) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ โฟร์ แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

หุ้นสำมญั กลุ่ม 
เอ และ กลุ่ม บี 

88,200,000 1 บำท 91,314,044 บำท N/A 100.00 กลุ่มเอ, 67.90 
กลุ่มบ ี

54) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ทรี แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

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

N/A 66.30 

55) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ซิก แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

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

N/A 79.21 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบยีน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น( 

มูลค่าหุ้นละ 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น/ลงทุน 

 (ร้อยละ) 

56) บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ไฟว์ แอลทดีี  
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 1,000,000,000 
บำท 

 

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

N/A 79.21 

57) บที ีพีเคเอ็นเอส ท ูโฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

58) บที ีพีเคเอ็นเอส วัน โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด     
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

59) บที ีพีเคเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด             
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐเซเชลส์) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : เอซิส ฟีดเูชียรี )เซเชลล์( แอลทีดี, เอฟ 20,  
ชัน้ที่ 1, เกำะอีเดน, สำธำรณรัฐเซเชลล์ 

บริษัทโฮลดิง้ส์ 200,000,000  
บำท 

หุ้นสำมญั 100 1 บำท N/A N/A 100.00 

60) ไชนีส แพนด้า แอลทดีี                       
(จดทะเบียนที่สำธำรณรัฐมอริเชียส) 
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ : ซี/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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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 

สว่นท่ี 1 หน้ำท่ี 61 

6.2.1 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

ชื่อผู้สอบบัญชี (รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2563): 

นำยวีระชยั รัตนจรัสกุล - บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชัน้ 50 
ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 โทรศพัท์ 02-677-2000 

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช:ี / 

นำงสำววิลำวลัย์ ศรีออ่น  02-620-8710 

 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

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

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 1 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   

7.1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน   507,000,000.00 บำท )ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563) 

เรียกช ำระแล้ว   507,000,000.00 บำท )ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563) 

แบง่ออกเป็น   หุ้นสำมญั 507,000,000 หุ้น )ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563) 

หุ้นมลูคำ่หุ้นละ    1 บำท  

ช่ือตลำดหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย )SET)  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์    BC 

(2) หุ้นบริุมสทิธิ - ไมม่ี – 

7.2. ผู้ถอืหุ้น 

7.2.1. รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่  30 ธันวาคม 2563 )หุ้นสำมญั
จ ำนวนทัง้สิน้ 507,000,000 หุ้น( มีดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 129,200,000 25.48 

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

3 นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล 45,070,150 8.89 

4 นำงรัศมี ทกัรำล 37,399,850 7.38 

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

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

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 8,196,676 1.62 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 2 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 

8 นำงสำวภทัธิดำ จลุศกัดิศ์รีสกลุ 7,721,000 1.52 

9 นำงสำวสริิพร โสภณพนิช 6,352,400 1.25 

10 นำยดเิรก วินิชบตุร 6,000,000 0.09 

ยอดรวม 361,473,576 73.05 

 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิง้ส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุน โดยมีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
สงิหำคม 2563 ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจ/อาชีพหลกั จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ทกัรำล แลนด์ จ ำกดั บริษัทลงทนุ 156,053 79.9976 

2 ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล ลมิิเต็ด 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) ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ -ไมม่ี- 

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น  

7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ -ไมม่ี- 

7.3.2. หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้ -ไมม่ี- 

7.4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

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

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 3 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั )มหำชน( (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัจำกกำรหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลและ
ทนุส ำรองต่ำงๆ ทกุประเภทตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมี
กำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร  

ประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผล 

 2561 2562 2563 

เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.15 0.11 - 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 340 507 - 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 83 37 - 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 
หมำยเหต ุ /1 โครงสร้ำงองค์กรเปิดเผยถึงระดบัผู้บริหำร ตำมค ำนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 4 

 /2 คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมี
หน้ำที่วำงแผนกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีกำร
ก ำกบักิจกำรที่ดี 

8.1. คณะกรรมการบริษัท  

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ก ำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดย
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นรำชอำณำจกัร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 
ท่ำน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และเป็นที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำ จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งทกุทำ่นมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตำมเกณฑ์ก ำหนด 

8.1.1. กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน 

โดยประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และ
กรรมกำรอิสระมีคณุสมบตัิตำมข้อ 16 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ .28/2551 เร่ือง กำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ .15/2554 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำย
หุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัท่ี 5 

8.1.2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงนิเดือนประจ า จ านวน 5 ท่าน 

โดยประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่ใช่บคุคลเดียวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
ดงันัน้ จึงก่อให้เกิดกำรถ่วงดุลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และคณะจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
กรรมกำรของบริษัททกุท่ำนไม่มีประวตัิกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท ำ
โดยทจุริตในรอบปีที่ผำ่นมำ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ กรรมการบริษัท /1 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นำยเพิม่พนู ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ -  - 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำน  - 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 5 

รายชื่อ กรรมการบริษัท /1 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ประธำน 

4. นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสริิ/2 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร 

5. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล กรรมกำร  -  กรรมกำร 

6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล/3 กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 

7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ/3 กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 

8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำร - - 

9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์/3 กรรมกำร / ที่ปรึกษำของบริษัท - - 

หมำยเหต:ุ /1กรรมกำรบริษัททกุทำ่น ได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยเรียบร้อยแล้ว  

 /2 นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสิริ ได้รับกำรแตง่ตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัที่ 29 พฤษภำคม 2563 
และได้รับกำรแตง่ตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน ตำมมติที่ ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เม่ือวนัที่ 23 มิถนุำยน 2563 

 /3 กรรมกำรรำยที่ 6 รำยที่ 7 และรำยที่ 9 ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของบริษัท โดยได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึกษำและไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร นำยมนัโมฮันซิงห์ ทกัรำล นำยอทัพำเลนดู กุ๊ปต้ำ 
และ นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงเพื่อประโยชน์
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น )Fiduciary Duty) ภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำยและหลกัจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยยดึถือแนวปฏิบตัิส ำคญั 4 ประกำร คือ 

)1( กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั )Duty of Care) 

)2( กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต )Duty of Loyalty) 

)3( กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น )Duty of Obedience) 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

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

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 6 

)4( กำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส )Duty of Disclosure) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในแต่ละปีคณะกรรมกำรจะมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชมุลว่งหน้ำเป็นรำยปี และมีกำรประชุมเป็นรำยเดือน ดงันัน้กำร
ประชมุตอ่ปีจะไมต่ ่ำกวำ่ 12 ครัง้ตอ่ปี ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ แตล่ะครัง้ เลขำนกุำรบริษัทจะสง่จดหมำยนดั
ประชุมคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ โดยกรรมกำรทกุทำ่นสำมำรถเสนอวำระเข้ำ
ที่ประชุมได้ และหำกมีเหตจุ ำเป็นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ กรรมกำรจะแจ้งบริษัทลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ 
1–2 วัน ซึ่งกำรประชุมคณะกรรมกำรจะจัดสรรเวลำให้มีกำรอภิปรำยและแสดงควำมเห็นอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ให้
ผู้บริหำรชีแ้จงข้อมูลในฐำนะผู้ เก่ียวข้องกับปัญหำและกำรลงมติในที่ประชุมก ำหนดให้จ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ 
ขณะที่คณะกรรมกำรลงมติต้องมีกรรมกำรอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่เข้ำร่วม
ประชุม และก ำหนดให้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกครัง้ ทัง้นี ใ้นปี 2563 มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ และไมม่ีกำรประชมุกนัเองระหวำ่งคณะกรรมกำรเกิดขึน้ 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

โดยใน ปี 2562 และปี 2563 มีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. นำยเพ่ิมพนู ไกรฤกษ์ 5/6 13/13 - - - - 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ 6/6 13/13 4/4 4/4 -  

3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ 3/6 10/13 4/4 4/4 5/5 4/4 

4. นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสิริ/1 - 6/7 - 1/2  3/4 

5. นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล 6/6 13/13 - - 5/5 4/4 

6. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล 6/6 7/13 - - - - 

7. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ 5/6 13/13 - - - - 

8. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ 5/6 13/13 - - - - 

9. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ 4/6 13/13 - - - - 

10. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ/2 4/6 2/5 3/4 - 4/5 1/4 
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หมำยเหต ุ  /1 นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสิริ ได้รับกำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัที่ 29 พฤษภำคม 
2563 และได้รับกำรแตง่ตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน ตำมมติ
ที่ ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เม่ือวนัที่ 23 มิถนุำยน 2563 

 /2 นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ณ วนัที่ 29 พฤษภำคม 2563 

สำเหตทุี่กรรมกำรขำดประชมุ เนื่องจำกติดภำรกิจอื่นเร่งดว่น เช่น มีกำรเดินทำงไปตำ่งประเทศ โดยกรรมกำรที่ไมส่ำมำรถ
เข้ำร่วมประชมุฯ ได้มีกำรแจ้งให้บริษัททรำบลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนที่จะวดัผลกำรประเมินดงักลำ่ว เพื่อรวบรวมควำมเห็นและ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี 

8.2. คณะผู้บริหาร 

เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกนัอยำ่งสอดคล้องกบันโยบำยทำงธุรกิจ เปำ้หมำย แผนกำรด ำเนินงำน และกล
ยทุธ์ทำงธุรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีคณะผู้บริหำรที่บริหำรงำนประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดบัสงูในแตล่ะหนว่ยงำน และมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในฐำนะผู้น ำฝ่ำยบริหำรเป็นประธำน ซึง่ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหำร ประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสงูจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรักษำกำรรองประธำนอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล 

2. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร และรักษำกำรเลขำนกุำรบริษัท และรักษำกำรรอง
ประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและกอ่สร้ำงโครงกำร 

3. นำงสำววิลำวลัย์ สอีอ่น/1 ผู้ควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน 

หมำยเหต:ุ /1 นำงสำววิลำวลัย์ สีออ่น ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้ควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน มีผล ณ วนัที่ 2 พฤษภำคม 2563 

ผู้บริหำรที่ลำออกระหวำ่งปี มีจ ำนวน 2 ทำ่น ดงันี ้

1. นำงสำวสรุำงค์ จิรัฐิติกำลโชติ รองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร ลำออกจำกต ำแหน่ง มี
ผล ณ วนัท่ี 23 กรกฎำคม 2563 
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2. นำงสำวณฏัยำ ฮวดสนุทร ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผล ณ วนัที่ 1 
พฤษภำคม 2563 

เลขานุการบริษัท 

นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท ทัง้นี ้เลขำนกุำร
บริษัทมีประสบกำรณ์ท ำงำนสำมำรถดแูลกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ต้องทรำบเพื่อประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลให้มี
กำรจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุ รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและหรือผู้บริหำร
เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำม
ระเบียบข้อบงัคบั และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนแก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของ บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของ บริษัทฯ 

ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธำน 1,200,000 ตอ่คนตอ่ปี 400,000 ตอ่คนตอ่ปี 200,000 ตอ่คนตอ่ปี 

กรรมกำร 600,000 ตอ่คนตอ่ปี 200,000 ตอ่คนตอ่ปี 100,000 ตอ่คนตอ่ปี 

หมำยเหต:ุ 1. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัทมีก ำหนดจำ่ยเป็นรำยไตรมำส 

 2. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทจำ่ยให้เฉพำะกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเทำ่นัน้ 

คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัทท่ีด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำร และ/หรือ ที่ปรึกษำจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรชุดย่อย โดยในปี 2563 ได้มีกรรมกำรอำสำเข้ำร่วมโรงกำรลดค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ผลกระทบจำกโควิด-19 และสนบัสนนุบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จ่ำยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 
3,345,833.33 บำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภบิาล 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1. นำยเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 1,020,000 - - 

2. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ 510,000 340,000 - 

3. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ 510,000 170,000 120,000 

4. นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล - - - 

5. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล/3 - - - 

6. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ/3 - - - 

7. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ - - - 

8. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์/3 - - - 

9. นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสริิ/2 255,000 85,000 42,500 

10. นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ/3 220,000 73,333.33 - 

รวม 2,515,000 668,333.33 162,500 

หมำยเหต ุ /1 นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล นำยอทัพำเลนดู กุ๊ปต้ำ และนำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ เป็นกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหนำงที่ปรึกษำ
บริษัท 

 /2 นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัสิริ ได้รับกำรแตง่ตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 29 พฤษภำคม 2563 และได้รับกำรแต่งตัง้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน เม่ือวนัที่ 23 มิถนุำยน 2563 

 /3 นำยชีรำช อีรัช ปณุวำลำ ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ณ วนัที่ 29 พฤษภำคม 2563 

คำ่ตอบแทนอื่นของกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระจะไม่มีค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนประจ ำปี ทัง้นีก้รรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ
ของบริษัท 3 ทำ่น จะได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะท่ีปรึกษำรวมเป็นจ ำนวนเงินดงันี ้

)หนว่ย: บำท( 

 ปี 2562 ปี 2563 

1. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล 5,400,000 5,400,000 

2. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ 600,000 600,000 
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3. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์  900,000 900,000 

รวม 6,900,000 6,900,000 

คำ่ตอบแทนของผู้บริหำร  

ในปี 2563 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำร 5 คน )ลำออกระหวำ่งปี 2 คน( โดยลกัษณะคำ่ตอบแทนผู้บริหำรจะอยู่ใน
รูปคำ่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ คำ่ตอบแทนผลประโยชน์พนกังำน ซึง่กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน และประสิทธิผลในกำรด ำเนินกลยุทธ์ที่ก ำหนด  ทัง้นีใ้นปี 
2563 บริษัทฯ ไมม่ีกำรจ่ำยโบนสัประจ ำปีให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท 

)หนว่ย: บำท( 

 ปี 2562 2563 

จ ำนวนผู้บริหำร/1 (ทำ่น( 5 5/2 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน (บำท(   

- เงินเดือน 55,117,070 36,431,127 

- คำ่ตอบแทนอื่นๆ 30,997,114 5,447,138 

รวม 86,114,184 41,878,264 

หมำยเหต ุ /1 ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 4 ล ำดบัแรกตำมประกำศคณะกรมรกำร ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2661 เร่ืองกำรก ำหนด
บทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำรออกแบบและเสนอขำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 โดยมีรำยนำมและ
ต ำแหน่งที่ปรำกฎในหวัข้อคณะผู้บริหำร หน้ำที่ 11 ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร ประธำนฝ่ำย
ควบคุมกำรบัญชีและกำรเงิน รองประธำนอำวโุสสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และรองประธำนอำวุโสฝ่ำยพัฒนำและ
ก่อสร้ำงโครงกำร  

 /2 ในปี 2563 มีผู้บริหำรที่ลำออกระหวำ่งปี มีจ ำนวน 2 ทำ่น ดงันี ้

1. นำงสำวสรุำงค์ จิรัฐิติกำลโชติ รองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผล ณ 
วนัที่ 23 กรกฎำคม 2563 

2. นำงสำวณัฏยำ ฮวดสุนทร ประธำนฝ่ำยควบคุมกำรบัญชีและกำรเงิน ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผล ณ วันที่ 1 
พฤษภำคม 2563 

8.3.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่ผู้บริหำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ
เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัสภำวะกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ ในรูปของสวสัดิกำรต่ำงๆ  ทัว่ไป อำทิเช่น ค่ำเดินทำง กองทุน
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ประกนัสงัคมและกำรจดัท ำประกนักลุม่ประกอบด้วย ประกนัชีวิต ประกนัอุบตัิเหต ุประกนัสขุภำพ คิดเป็นจ ำนวนเงิน
รวม 1,065,043 บำท 

 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนผู้บริหำร/1 (ทำ่น( 5 5 

คำ่ตอบแทนอื่นๆ รำยกำรหลกั (บำท(   

- เงินโบนสั 22,236,220 6,432,230 

- คำ่ตอบแทนผลประโยชน์พนกังำน/2 6,092,847 )780,401(  

- กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 1,100,989 500,720 

อื่นๆ/3 1,567,058 1,065,044 

รวม 30,997,114 7,217,593 

หมำยเหต ุ /1 ผู้บริหำร ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร ประธำนฝ่ำยควบคมุกำรบญัชีและกำรเงิน รองประธำน
อำวโุสสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

 /2คำ่ตอบแทนผลประโยชน์พนกังำน หมำยถึง คำ่ใช้จำ่ยในกำรตัง้ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 

 /3คำ่ตอบแทนอื่นๆ หมำยถึง กองทนุประกนัสงัคม คำ่เดินทำง คำ่ประกนัสขุภำพกลุม่ และอ่ืนๆ  

 /4กำรเพิ่มขึน้ของคำ่ตอบแทนผลประโยชน์พนักงำนเน่ืองจำกกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำน )ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 
2562 ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเม่ือวนัที่ 5 เมษำยน 2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป โดย
เพ่ิมอตัรำคำ่ชดเชยกรณีเลิกจ้ำงให้กบัลกูจ้ำงที่ท ำงำนครบ 20 ปีขึน้ไป จำก 300 วนัเป็น 400 วนั   

8.4. บุคลากร 

จ ำนวนพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีพนกังำนทัง้หมด 136 คน  

8.4.1. ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำน ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และสวสัดิกำรอื่นๆ 

ปี ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

2561 97,514,651 

2562 136,740,496 

2563 105,582,177 
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8.4.2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

8.4.3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำพนกังำนในหลำยรูปแบบ ทัง้โดยกำรเสนอแผนกำรอบรมพนกังำน
ประจ ำปีโดยผู้อ ำนวยกำรแตล่ะแผนก กำรขอเสนอกำรอบรมโดยพนกังำนประจ ำ รวมถึงกำรอบรมเนื่องจำก
ควำมจ ำเป็นเร่งดว่น โดยงบประมำณในกำรอบรมทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปภำยใต้กำรควบคมุดแูลของผู้บริหำรที่
เก่ียวข้อง 

 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด )มหำชน ) ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย )“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( ก ำหนด 
และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ )“ส านักงาน ก.ล.ต.”( ก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และยงัท ำให้เกิดควำมโปร่งใสตอ่นกัลงทนุอนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก ตลอดจนสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทฯ อย่ำงยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ 
สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำวโดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
จริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และลดผลกระทบ
ด้ำนลบตอ่สิง่แวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลง โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี
ของบริษัทครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐำนตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 
ทัง้ในฐำนะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และเจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถือ
อยู่ สิทธิในกำรที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก ำไรจำกบริษัทฯ สิทธิในกำรได้รับข้อมลูอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ใน
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัทฯ เช่น 
กำรจดัสรรเงินปันผล กำรเสนอช่ือ แตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนมุตัิธุรกรรม
ที่ส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นต้น 
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(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุ
รำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ไมว่ำ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้น
ที่มิได้เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นสญัชำติไทยหรือตำ่งด้ำว 

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่
ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ ลูกจ้ำง คู่ค้ำ และเจ้ำหนี ้สำธำรณชน และคู่แข่ง ในกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจำกนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำมไมถ่กูต้องของรำยงำนทำงกำร
เงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบำะแสท่ีแจ้งมำยงับริษัทจะถกู
เก็บไว้เป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลจะด ำเนินกำรสัง่กำร
ตรวจสอบข้อมลูและหำแนวทำงแก้ไข )หำกมี( และจะรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่
เก่ียวกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่มีใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และ
โปร่งใส ผำ่นช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่
ให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำยของบริษัท 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
สำมำรถเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องโดยจะต้องแจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อสนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยมีควำมชดัเจน บริษัทฯ จึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรชดุย่อยมีกฎบตัร และได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัทประกอบไปด้วย 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อช่วย
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรดูแลกิจกำรของบริษัทฯ กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรเปิดเผย
ข้อมลูของบริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและนำ่เช่ือถือ รวมถึงกำรก ำกบักิจกำรของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อสนบัสนนุ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท รวมทัง้
เสนอแนะรูปแบบค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบ ริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อกำรพิจำรณำและอนมุตัิ  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงเพื่อ
ประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ ถือหุ้ นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำยและหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกนัก็ค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย ทัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรบริษัท 

(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

(2) หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งโปร่งใส 
มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนด
ข้อพงึปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนยดึถือเป็นหลกัในกำร
ปฏิบตัิ 

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ มีนโยบำยขจัดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำง
รอบคอบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นส ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกันและรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมำย ตลอดจนข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตลำดทนุ 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(4) การควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในเพื่อกำรก ำกบัดแูลและกำรควบคมุภำยใน 
ทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ มีกำรจดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ
บริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและบรรษัทภิบำลตำมแผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้ 
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(5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งให้
ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งเหมำะสม 

(6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบัญชีและผู้ สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน  และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทกุไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 
โดยมีกำรก ำหนดวำระประชุมชดัเจนลว่งหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ บริษัทฯ จะ
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กรรมกำรทกุทำ่นลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่
กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งดว่น และจะจดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรที่รับรองแล้ว เพื่อ
ใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผู้บ ริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียดประกอบกำรตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลำ ในกำรลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียใน
วำระใดจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนที่จะวดัผลกำรประเมินดงักลำ่ว เพื่อรวบรวมควำมเห็นและ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี 

ค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดเป็นรำยปีตำมจ ำนวนที่ได้อนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
จะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอุตสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนึงถึงควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ ทัง้นี  ้
ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรวมกันจะต้องไม่เป็นจ ำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
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คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน
ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ผู้บริหำร และเลขำนกุำร
บริษัท เป็นต้น ทัง้นี ้ภำยใต้งบประมำณที่ตัง้ไว้ในงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำ เป็นกำรภำยในบริษัทฯ หรือใช้บริกำรของสถำบนั
ภำยนอก นอกจำกนีท้ำงบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรเข้ำใหม่ โดยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้
ประสำนงำนเร่ืองตำ่งๆ อีกด้วย ทัง้นี ้ในปี2563 มีคณะกรรมกำรบริษัทได้ท ำกำรเข้ำฝึกอบรม ดงันี ้

• นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ เข้ำรับกำรฝึกอบรมโรงกำร Sustainability and Climate Risk Certification 
สมำคมผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรควำมเสีย่งระดบัโลก (Global Association of Risk Professionals) 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจ าปี 

ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทได้ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร โดยก ำหนดให้มีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมกลยทุธ์ที่วำงไว้ 

การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในทกุครัง้ที่
มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 2 คณ
ดงันี ้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภบิาล (“กรรมการตรวจสอบฯ”) 

องค์ประกอบ 

ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบฯ 1 คนต้องเป็นผู้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินอยำ่งเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน
ได้ 

ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เลอืกกรรมกำรตรวจสอบฯ 1 คนเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และแตง่ตัง้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เก่ียวกบักำรนดั
หมำยกำรประชุมกำรจดัเตรียมวำระกำรประชุม กำรน ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น 
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รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล 

1. นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ ประธำน 

2. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 

3. นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัศิริ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 

คุณสมบัติ 

(1) เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

(2)  ไมเ่ป็นกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำร
ของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของ บริษัทฯ 

(3)  ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

(4)  เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบฯ และมีกรรมกำร
ตรวจสอบฯ อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะ
สำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

(1)  สอบทำนให้ บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ 

(2)  พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีภำยนอกของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ พร้อมทัง้เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3)  สอบทำนให้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมี
ประสทิธิผล 

(4)  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ 
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 
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(5)  สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม มีกลไกรวมถึงขัน้ตอนท่ีเหมำะสมเพื่อที่จะสำมำรถระบถุึงควำมเสีย่งหลกัและควบคมุควำมเสี่ยง
หลกันัน้ได้อยำ่งทนัเวลำ 

(6)  พิจำรณำแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ บริษัทฯ โดยเทียบเคียงกบัแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
องค์กรในตำ่งประเทศและท ำควำมเห็นเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(7)  สอบทำนกำรด ำเนินงำนของ บริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ กฎและระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวกบัธุรกิจของ บริษัทฯ 

(8)  สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎและระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์ฯและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ บริษัทฯ และให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้อง
และครบถ้วน 

(9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของ บริษัทฯ ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนฯ 

(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ให้
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ปัจจบุนั 

(11) ตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และมีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำง หรือ
น ำผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบ 

(12) หำกพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เห็นสมควร 

• รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

• กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบและประกำศของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ บริษัทฯ 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบฯ รำย
ใดรำยหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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(13)  สอบทำน และให้ควำมเห็นเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

(14)  สอบทำน และให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษัทฯ 

(15) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) 

องค์ประกอบ 

ต้องประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยสมำชิกสว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอิสระด ำรง
ต ำแหน่งประธำน ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรว่ำงลงในช่วงเวลำใด ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้ท ำหน้ำที่รักษำกำรในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
แทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จนกวำ่คณะกรรมกำรบริษัทจะแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคนใหม่ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ เลอืกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน )“กรรมการสรรหาฯ”( 1 คน ให้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ และแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรน ำสง่
เอกสำรประกอบกำรประชมุ และกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น 

รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ ประธำน 

2. นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 

3. นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัศิริ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 

 

 

คุณสมบัติ 

(1) เป็นบคุคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์สจุริต มีจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และมีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำ
เป็นหุ้นสว่นหรือกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกันและเป็นกำรแขง่ขนักบั
กิจกำรของบริษัทฯ ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัททรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่สอบทำน ประเมิน และเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรแต่งตัง้ผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือให้เป็นกรรมกำรบริษัทและกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ ที่มีควำม
เหมำะสม ซึง่จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท 

(2) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั 
บริษัทฯ 

(3) กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

(4) กำรน ำโปรแกรมกำรพฒันำควำมเช่ียวชำญของคณะกรรมกำรบริษัทมำใช้อยำ่งตอ่เนื่อง 

(5) กลยทุธ์และแผนเก่ียวกบักำรสบืทอดอ ำนำจบริหำรงำนส ำหรับผู้บริหำรของบริษัทฯ 

(6) แผนกำรให้บ ำเหน็จและรำงวลัจูงใจในกำรท ำงำนของพนกังำนที่อำจเสนอโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
รวมทัง้โบนสั หุ้น หรือแผนกำรให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นพนกังำน 

(7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นรำยปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ปัจจบุนั 

(8) ก ำหนดเงินเดือน ผลประโยชน์และค่ำตอบแทนของ )1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ )2) บุคคลที่ด ำรง
ต ำแหน่งสงูสดุใน )ก( แผนกกำรเงินและกำรบญัชี )ข( แผนกพฒันำธุรกิจ )ค( แผนกบริหำรสินทรัพย์ และ 
)ง( แผนกทรัพยำกรบคุคล 

(9) ประเมินศักยภำพของบุคคลที่จะเข้ำสืบทอดต ำแหน่ง และอนุมัติกลยุทธ์และแผนเก่ียวกับกำรสืบทอด
อ ำนำจบริหำร 

(3) คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ กรรมการบริษัท 

1. นำยปรับชะรันซิงห์ ทกัรำล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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2. นำยเอกณฐั อึง้ภำกรณ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร รักษำกำรเลขำนกุำรบริษัท 

และรักษำกำรรองประธำนอำวโุสฝ่ำยพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำร 

 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้ท ำกำรสรรหำและเสนอช่ือบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือผู้ เข้ำรับกำร
เลือกตัง้ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมนโยบำยและหลักกำรที่ก ำหนด โดยจะพิจำรณำคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกฎบัตร ข้อบังคับ และ/หรือ  กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะน ำเสนอช่ือบุคคล
ดงักลำ่วต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ตอ่ไป ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร กรรมกำรอิสระของบริษัทประกอบด้วย 

รายชื่อ กรรมการบริษัท 

1 .นำยเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 

2 .นำยขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมกำรอิสระ 

3 .นำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ กรรมกำรอิสระ 

4 .นำงจฬุำภรณ์ น ำชยัศิริ กรรมกำรอิสระ 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

(1)  เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์ )ส ำนักงำน ก.ล.ต.( คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกำศก ำหนด 

(2)  ไมเ่ป็นกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจตัดสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัทส ำนกังำนใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ 

(3)  ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทส ำนกังำนใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
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(4)  เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
และมีกรรมกำรตรวจสอบฯ อยำ่งน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบญัชีหรือกำรเงินอยำ่ง
เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะเป็นผู้ท ำกำรสรรหำและเสนอช่ือบคุคลผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ
ผู้ เข้ำรับกำรเลือกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตำมนโยบำยและหลกักำรที่ก ำหนด โดยจะน ำเสนอ
ช่ือบุคคลดงักล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

(2) ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรท่ีวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเลอืกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยนี ้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเข้ำรับ
ต ำแหนง่เป็นกรรมกำรในกรณีดงักลำ่วให้อยูใ่นต ำแหนง่เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรซึง่พ้นจำก
ต ำแหนง่ 

(3) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม )1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสำม )1/3) โดยกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้ 
ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั 
ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่งนอกจำกกรณีพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระดงักลำ่วแล้ว กรรมกำรบริษัทอำจพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ ตำย ลำออก ขำดคณุสมบตัิกำร
เป็นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง และศำลมีค ำสัง่ให้ออกกรรมกำร
บริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ ให้ยื่นใบลำออกตอ่ประธำนฯ และเลขำนกุำรบริษัท โดยกำรลำออกนัน้
ให้มีผลตอ่เมื่อบคุคลดงักลำ่วได้รับใบลำออก หรือเวลำอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในใบลำออก 

(4) กำรเกษียณอำยขุองกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะไมส่ำมำรถเข้ำรับ
เลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีวำระกำรเป็นกรรมกำรเร่ิมต้นภำยหลงัจำกอำยคุรบ 75 ปีได้ ในสว่น
กรรมกำรที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอำยุจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมกำร
เกษียณอำยขุองลกูจ้ำง 

 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

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

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 23 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผู้บริหาร 

ในกำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร เป็น
ผู้พิจำรณำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป 

9.3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุและบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่อง 
ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คง และผลกำร
ด ำเนินงำนของ บริษัทฯ ในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมนัน้บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมี
คุณสมบตัิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้ำลงทุนเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมดงักล่ำวตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดแูลกิจกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ร่วมให้เป็นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมนัน้ๆ บริษัทฯ จะ
ติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดให้
กรรมกำรของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมซึง่เป็นตวัแทนของ บริษัทฯ มีหน้ำที่ดแูลให้บริษัทยอ่ยใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
กบักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่น
ใดของบริษัทดงักล่ำวในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของ บริษัทฯ รวมถึงก ำกับดแูลให้มีกำรจัดเก็บข้อมลูและกำร
บนัทกึบญัชีให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินได้ทนัก ำหนดด้วย 

9.4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ และได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยซึ่งห้ำมมิให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ น ำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผย
ต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม รวมทัง้ต้องไมท่ ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภำยในนอกจำกนี ้บริษัทฯ 
ได้ก ำหนดแนวทำงปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน ดงันี ้

(1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของ บริษัทฯ เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

(2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ บริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและ
เปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ 
ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม( และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่ บริษัทฯ ในวนัเดียวกนักบัที่สง่รำยงำนต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563) 

รายช่ือ 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างรอบ
บัญชี 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น ตนเอง 

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ 
ตนเอง 

คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ 

นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
        

1,200,000                        -    
                      

-    
         

1,200,000  
                        
-    

                     
0.24  

นาย ขจรเดช แสงสุพรรณ 
            

500,000                        -    
                      

-    
             

500,000  
                        
-    

                     
0.10  

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทกัราล 
      

41,109,850                     200  
       

3,960,300  
       

45,070,150  
                     

200  
                     

8.89  

นาย มันโมฮันซิงห์ ทกัราล 
                    

100      37,399,850  
                      

-    
                     

100  
       

37,399,850  
                     

7.38  

นาย อัทพาเล็นดู กุปต้า 
                        

-                          -    
                      

-    
                         
-    

                        
-    

                          
-    

นาย เอกณัฐ อึง้ภากรณ์ 
            

300,000                        -    
                      

-    
             

300,000  
                        
-    

                     
0.06  

นาย ริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ 
            

500,000                        -    
                      

-    
             

500,000  
                        
-    

                     
0.10  

นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
        

1,000,000                        -    
                      

-    
         

1,000,000  
                        
-    

                     
0.20  

นาง จุฬาภรณ์ น าชัยศิริ 
                        

-                          -    
                      

-    
                         
-    

                        
-    

                          
-    

นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน 
                        

-                          -    
                      

-    
                         
-    

                        
-    

                          
-    
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หมำยเหต ุ: บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน( มีทนุจดทะเบียน 507,000,000 บำท ทนุช ำระแล้ว 507,000,000 บำท (507,000,000 หุ้น( 

(3) ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของกลุ่มบริษัทที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น
สำระส ำคญัซึ่งมีผลหรืออำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์จะต้องงดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 
ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่ข้อมลูดงักลำ่วของบริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2563 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้จ่ำยผู้สอบบญัชีค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี )audit fee) ให้แก่ บริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด และบริษัทอื่นๆ เป็นจ ำนวนเงิน 11,179,000 บำท ประกอบไปด้วยค่ำสอบบญัชี
บริษัทส ำนกังำนใหญ่จ ำนวน 4,000,000 บำท และบริษัทย่อยจ ำนวน 7,179,000 บำท และไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ส ำหรับคำ่บริกำรอื่นๆ )non-audit fee) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ของบริษัทฯ 

รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2563 

คำ่สอบบญัชี 4,000,000 บำท 3,000,000 บำท 

คำ่บริกำรอื่น (non-audit fee) - - 

9.5. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรประเมินผลประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประเมินผลทัง้แบบคณะและ
รำยบคุคล )ประเมินตนเอง( โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ 

กำรประเมินผลประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริษัทแบบทัง้คณะ แบง่กำรประเมนิ
เป็น 6 หวัข้อหลกั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ )1) โครงสร้ำงและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมกำร )2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร )3) กำร
ประชุมคณะกรรมกำร )4) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร )5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร )6) กำร
พฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมิน ดงันี ้

1.1.1) ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทแบบทัง้
คณะ อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1.1.2) เลขำนุกำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเพื่อพิจำรณำผล
ประเมินและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำน 

1.1.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเสนอผลและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุง
ประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

กำรประเมินผลประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคล แบ่งกำร
ประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ )1) โครงสร้ำง
และคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร )2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร )3) 
กำรประชมุคณะกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมิน ดงันี ้

1.2.1) ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทแบบ
รำยบคุคล อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.2.2) เลขำนุกำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเพื่อพิจำรณำผล
ประเมินและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำน 

1.2.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเสนอผลและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุง
ประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะ 

กำรประเมินผลประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบทัง้คณะ แบ่งกำร
ประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ )1) โครงสร้ำง
และคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร )2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร )3) 
กำรประชมุคณะกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมิน ดงันี ้

1.3.1) ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแบบทัง้คณะ อยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.3.2) เลขำนกุำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำผลกำร
ประเมินและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำน 
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1.3.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอผลกำรประเมินและแนวทำงกำร
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

1.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

กำรประเมินผลประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยบุคล แบ่งกำร
ประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ )1) โครงสร้ำง
และคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร )2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร )3) 
กำรประชมุคณะกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมิน ดงันี ้

1.4.1) ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบรำยบคุลอยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.4.2) เลขำนกุำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำผลกำร
ประเมินและแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำน 

1.4.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอผลกำรประเมินและแนวทำงกำร
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูสดุเป็นประจ ำทกุปี เพื่อสอดคล้อง
กับ ระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผลทั่วทัง้องค์กร (Balance Score Card) ซึ่งจัดเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบริษัทในช่วงต้นปี เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนระยะสัน้และระยะ
ยำวของผู้บริหำรสงูสดุ 

3) การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ เพื่อสร้ำงควำมตอ่เนื่องในกำรบริหำรงำนส ำหรับกลุม่ผู้บริหำรใน
ต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่และต ำแหนง่ผู้บริหำรสงูสดุของ )ก( แผนกกำรเงินและกำรบญัชี )ข( แผนพฒันำ
ธุรกิจ )ค( แผนกบริหำรสนิทรัพย์ และ )ง( แผนกทรัพยำกรบคุคลซึง่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลจะเป็นแกนหลกัใน
กำรพิจำรณำผู้ที่มีศกัยภำพที่เหมำะสม ร่วมกบักำรพิจำรณำจำกผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ บริหำรสูงสุดในแต่ละแผนกดังกล่ำว เพื่อวำงแผนพัฒนำศักยภำพของผู้ รับสืบทอดต ำแหน่งให้มี
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็น รวมถึงสมรรถนะ )Competency) ที่เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนง่ที่
ส ำคญัตอ่ไป 
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4) การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องต่อ 
“หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for 
listed companies 2017)” ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท ได้อนมุตัิกำรแก้ไขนโยบำยดงักลำ่วเพื่อสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยในส่วนของรำยงำนควำมยั่งยืนนัน้ให้บริษัทฯ 
พิจำรณำจดัท ำเมื่อมีควำมพร้อมตอ่ไป นอกจำกนีบ้ริษัทฯ จะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีเป็นประจ ำทกุปีตอ่ไป 

5) การประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้
ประเมินกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี )Corporate Governance Self-Assessment) ซึ่ง
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้เป็นอยำ่งดี 

9.6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่:  

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งได้ผ่ำนกำรทบทวนและอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ดงันี  ้“บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จะไม่เสนอจ่ำยสินบน หรือร้องขอ หรือรับ
สินบน หรือรบัข้อเสนอสินบนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม พนกังำนบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตอ้ง
ปฏิเสธกำรรับสินบนหรือกำรให้สินบนไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ และหำกพบกรณีดงักล่ำว พนกังำนต้องรำยงำนทนัทีต่อ
ผูบ้ริหำร” 

กำรประเมินควำมเสีย่ง:  

คณะผู้ บริหำรได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึน้ และมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชนั 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินกำร
ปฏิบตัิตำมหลกักำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชนั )Bribery and Corruption Assessment) ซึง่คณะกรรมกำรเห็นวำ่ บริษัท
ฯ ได้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชนัแล้ว 

ช่องทำงกำรสือ่สำรเพื่อแจ้งเบำะแสกรณีทจุริตคอร์รัปชนัหรือประพฤติมิชอบ มีดงันี ้

ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.boutiquecorporation.com/th > นกัลงทนุสมัพนัธ์ > แจ้งเบำะแส 
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ทางไปรษณีย์ ถึง แผนกเลขำนกุำรบริษัท อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 เลขที่ 170/67 ชัน้ที่ 21 ซอย สขุมุวิท 16 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำย Whistleblowing Policy เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสียสำมำรถติดต่อ ร้องเรียน รวมถึง
แจ้งเบำะแสในเร่ืองที่อำจมีปัญหำรวมถึงกรณีทจุริตคอร์รัปชนักบัคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน บริษัทฯได้ก ำหนด
กระบวนกำรกำรแจ้งบำะแส กำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส กำรพิจรณำบทลงโทษ กำรรำยงำนกำรแจ้งเบำะแส โดย
กระบวนกำรเหลำ่นีไ้ด้ระบไุว้ในนโยบำยแล้ว  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในรับกำรแจ้งเบำะแสหรือกำรร้องเรียนใดๆ 

 

 

9.7. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิของ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัจำกกำรหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ำรองตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษัท ได้สรุปวำ่ ทำง
บริษัทจะไมม่ีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 

กำรจ่ำยปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

ปี 
เงนิปันผล
บาท / หุ้น ปี 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) ปี 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2561 0.15 2561 340 2561 83 

2562* 0.11 2562* 507 2562* 37 

2563 - 2563 507 2563 - 

หมำยเหต ุ 1. เงินปันผลระหวำ่งกำล จำ่ยจำกก ำไรสะสมของงบกำรเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

 

9.8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด )มหำชน( และบริษัทในกลุ่มได้จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิฉบบันี ้เพ่ือเป็นให้พนกังำนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ตระหนกัและ
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สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 30 

เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรปกป้อง และป้องกันมิให้มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ โดยมี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) กำรก ำหนดนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจ และส่งเสริมคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทุกคนรับทรำบถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิของ
บคุคลอื่น 

2) พนักงำนของบริษัทฯ ในกลุ่มมีสิทธิและได้รับกำรสนับสนุนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนซึ่งอำจได้รับควำม
คุ้มครองตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ ทัง้นีง้ำนหรือผลผลิตใดๆ ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิงำน
ตำมหน้ำที่ หรือจำกกำรที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองำนที่จัดท ำขึน้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จะตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนญุำตเป็นลำยลกัษณ์ว่ำให้งำนหรือผลผลิตดงักลำ่ว ตก
เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจยั หรือบคุคลอ่ืน 

3) ก ำหนดเง่ือนไขมิให้พนกังำนลว่งละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำและลิขสทิธ์ิของบริษัทฯ และบคุคลอื่น รวมทัง้
กำรรักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของบริษัทฯ และบคุคลภำยนอก และยงัมีข้อก ำหนดมิให้เปิดเผยข้อควำมที่
เป็นควำมลบัดงักลำ่วแก่บคุคลภำยนอก เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นตำมกฎหมำย ทัง้นี ้พนกังำนที่ฝ่ำฝืนอำจ
ถกูลงโทษทำงวินยั ตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ และอำจะมีควำมผิดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

4) สง่เสริมให้บคุคลที่เก่ียวข้องในองค์กรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย และไม่ใช้
สินค้ำ หรือบริกำรที่มีแนวโน้มหรือมีข้อบ่งชีไ้ด้วำ่เป็นสินค้ำหรือบริกำรที่ละเมิดละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรือลิขสิทธ์ิของบคุคลอ่ืน และไม่สนบัสนนุไมใ่ห้พนกังำนหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องใช้งำนใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็น
กำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิของบคุคลอ่ืน 

5) ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่แผนกเทคโนโลยีและสำรสนเทศมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ และ/
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถกูต้องตำมกฎหมำย และจ ำกดักำรเข้ำถึงเว็บไซต์ที่อำจละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือลขิสทิธ์ิของบคุคลอื่น 

6) ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคโนโลยีและสำรสนเทศและแผนกกฎหมำยในกำรรำยงำนกำรกระท ำผิดของ
พนกังำนซึ่งอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนให้แก่ผู้บริหำรทนัทีท่ี
ทรำบถึงกำรกระท ำดงักลำ่ว 

9.9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างาน 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั )มหำชน( และบริษัทในกลุม่ได้จดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัควำมปลอดภยั 
และสขุอนำมยัในสถำนที่ท ำงำนฉบบันี ้โดยพิจำรณำถึงควำมส ำคญัของบคุลำกร ควำมห่วงใยและควำมปลอดใน
ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สนิของพนกังำนทกุคน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรบริหำร จดักำร และด ำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ด้ำนควำมปลอดภยั 

1) บริษัทฯ จะค ำนงึถึงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำนทกุระดบัเป็นอนัดบัแรก 

2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรตรวจสอบกำรเข้ำ-ออกสถำนที่ท ำงำน และใช้เทคโนโลยีในกำรยืนยนัตวัตนก่อนเข้ำ-
ออกสถำนที่ท ำงำนทุกครัง้ และรวมทัง้จัดให้มีระบบรักษำควำมปลอดภยั และระบบเตือนภยัในทนัทีที่มี
บคุคลซึง่ไมไ่ด้รับอนญุำตเข้ำไปในสถำนที่ท ำงำนนอกเวลำท ำงำน 

3) บริษัทฯ สง่เสริมให้มีกิจกำรด้ำนควำมปลอดภยั เพื่อสร้ำงกำรตระหนกัรู้และควำมเข้ำใจในควำมปลอดภยั
ของสถำนท่ีท ำงำน 

4) บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำนทกุคนไมเ่พิกเฉยในกรณีที่อำจท ำให้เกิดอบุตัิเหตใุนสถำนที่ท ำงำน ที่อำจสง่ผล
กระทบต่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท ำงำน โดยจะให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
โดยเร็ว รวมทัง้ค้นหำสำเหตแุละก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนั แก้ไข เพื่อมิให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วซ ำ้อีกครัง้ 

5) บริษัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และประกำศของทำงรำชกำรที่
เก่ียวข้องกบัควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัของสถำนท่ีท ำงำน 

ด้ำนสขุอนำมยั 

1) บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้แก่พนักงำน และด ำเนินกำรติดตำมประวัติสุขภำพของ
พนกังำน 

2) บริษัทฯ จดัให้พนกังำนได้รับสทิธิประโยชน์เพิ่มเติมในกำรรักษำพยำบำล และประกนัสขุภำพ 

3) บริษัทฯ จดัให้มีแผนกที่รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ ในกำรตรวติดตำมสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และสถำนท่ี
ประกอบกิจกำรให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด และมีกำรปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมหรือ
ลกัษณะกำรท ำงำนให้กบัพนกังำนอยำ่งเหมำะสม และทนัตอ่สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสขุที่อำจเกิดขึน้ 

4) บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำนทกุคนต้องค ำนงึถึงควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่ท ำงำน และ
สง่เสริมให้รักษำและทะนถุนอมทรัพย์สนิของบริษัทฯ และของเพื่อนร่วมงำน 

5) บริษัทฯ จดัให้มีพนกังำนดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนที่ท ำงำน เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภยัตอ่กำรท ำงำน และสขุอนำมยัที่ดีของพนกังำน 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุ ไมม่ี 

อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน ไมม่ี 

หมำยเหต ุ ข้อมลูตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2563 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

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

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 32 

9.10 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) 

 เนื่องจำก บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เห็นควำมส ำคญัของกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมดแูลเอำใจใสต่อ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยำ่งมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ทำงบริษัทจึงมีกำรจัดท ำโครงกำรควำมรับผิดชอบทำงสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
ภำยใต้คณะกรรมกำร CSR ที่จัดตัง้ขึน้ใหม่หรือ “Boutique Cares” โดยในวนัที่ 10 สิงหำคม บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับเขตพระ
โขนง บริจำคสิ่งของจ ำเป็นให้แก่ชมุชน ณ วดัธรรมมงคล เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุชมุชนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 รวมทัง้กำรบริจำคต้นพิกุลซึ่งเป็นไม้สิริมงคลที่มีควำมแข็งแรงทนทำนและมีอำยยุำวนำน เพื่อปลกูริมถนนสขุมุวิท 
และเป็นกำรร่วมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ลดมลพิษในอำกำศ ตำมแผนงำนท่ีได้ระบไุว้ 

          
 

9.10.1 กำรด ำเนินธรุกิจที่มีผลกระทบตอ่ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 -ไมม่ี- 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยใน จึงได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ครอบคลมุ
ทัง้ในด้ำนกำรเงินกำรบริหำร กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมุง่เน้นให้มีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมีควำมสมบรูณ์มำกยิ่งขึน้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ บริษัทฯ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
มำกที่สดุ 

นอกจำกนี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2564 ได้มีกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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)“ส านักงาน ก.ล.ต.”( ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภำวะ
แวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
และระบบกำรติดตำม และมีควำมเห็นวำ่ระบบควบคมุภำยในของ บริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและบรรษัทภิบำล )คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ( ท ำกำรสอบทำน ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ตลอดจนกำรควบคมุภำยในด้ำนตำ่งๆ ให้
มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดแูลรักษำ
ทรัพย์สิน กำรป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด กำรควบคมุควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ และจดัให้มีรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่มีควำมถกูต้องเช่ือถือได้ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่ เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

-ไมม่ี – 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2559 ได้อนุมตัิแต่งตัง้ให้ นำงสำววชัรวลัย์ 
บูรณบูลย์ ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นหวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยในและมีควำมเห็นว่ำ นำงสำววชัรวลัย์ บูรณบูลย์ มีควำม
เหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหนง่หวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยในของ บริษัทฯ ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ เนื่องจำก
มีวุฒิกำรศึกษำบริหำรธุรกิจ )Bachelor of Business Administration) จำกUniversity of Illinois Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนบัญชีทัง้ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็น
ระยะเวลำ 26 ปี และได้เข้ำรับกำรอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำก
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย )The Institute of Internal Auditors of Thailand) 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรส ำนกัตรวจสอบภำยในของ บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปัจจบุนั ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในของ บริษัทฯ มีจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 3 คน โดยท ำหน้ำที่สอบทำนและประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของกระบวนกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงและ
แก้ไขประเด็นตำ่งๆ 
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รายการระหว่างกัน  

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บุคคลที่อาจมคีวามเกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

1. นำยปรับชะรันซงิห์ ทกัรำล (“PT”)  เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร  

 PT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.38 

 PT เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสดัสว่นกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมร้อยละ 67.8  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

2. นำยมนัโมฮนัซิงห์ ทกัรำล (“MT”)  เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำของ บริษัทฯ ตำมสญัญำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ และเป็น
บิดำของ PT 

 MT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.000029 

 MT เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสดัส่วนกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรง
และทำงอ้อมรวมร้อยละ 67.8  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

3. นำงรัศมี ทกัรำล (“RT”) 

 

 เป็นมำรดำของ PT 

 RT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.38 

 RT เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสดัสว่นกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมร้อยละ 67.8  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

4. นำยอทัพำเลนด ูกุ๊ปต้ำ (“UG”)  เป็นกรรมกำรและที่ปรึกษำของ บริษัทฯ ตำมสญัญำวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ 

 UG ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ 

5. บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกดั 
)มหำชน( (“Bangkok Post”) ประกอบ
ธุรกิจ: สือ่สิง่พิมพ์ หนงัสอืพิมพ์  

 มีกรรมกำรร่วมกนัคือนำยรัสเซล เลตนั เคคเูอวำ 

 นำยรัสเซล เลตัน เคคูเอวำ ไม่ได้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมใน 
Bangkok Post (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
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6. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ (“RN”)  เป็นกรรมกำรและที่ปรึกษำของ บริษัทฯ ตำมสญัญำวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ 

 RN ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ 

7. Mr. Mohit Maheshwari (“MM”)  เป็นบตุรเขยของ MT (สมรสกบับตุรสำวของ MT) 

 เป็นผู้ ร่วมลงทุนจ ำนวนร้อยละ 1.28 ในโครงกำรกมลำ (เป็นผู้ ถือหุ้ นใน
บริษัท บูทิค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ ทู ลิมิเต็ด (BOH2L) กับ บริษัท บูทิค โอ
เวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ โฟร์ ลิมิเต็ด (BOH4L) จ ำนวนร้อยละ 1.28) (ข้อมูล ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

8. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
(“BAM”) 

 กรรมกำรร่วมกนัคือ PT และ MT 

 ผู้ ถือหุ้นขัน้สงูสดุคือ PT ถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 50 และ RT ถือหุ้นจ ำนวนร้อย
ละ 50 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

 

รายการระหว่างกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำรำยกำรกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งโดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไมก่่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ดงันี ้ 

บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. นำยมนัโมฮนัซิงห์ 
ทกัรำล (“MT”) 

คำ่ที่ปรึกษำ 

 

ยอดคงค้ำง  

ณ สิน้งวด 

5,400,00 

 

- 

5,400,000 

 

- 

 MT เ ป็นที่ป รึกษำให้แก่  PT ตัง้แต่  PT เ ร่ิมท ำธุร กิจ
อสงัหำริมทรัพย์เมื่อปี 2547 และได้รับค่ำตอบแทนใน
ฐำนะท่ีปรึกษำอยำ่งตอ่เนื่อง 

 เมื่อ 1 ม.ค. 2551 BAM ได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำง MT เป็น
ผู้ บ ริหำรที่ ใ ห้ค ำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้ จัดกำร  (PT 
ในขณะนัน้( โดย MT เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม
แทนกรรมกำรผู้ จัดกำร ให้ควำมช่วยเหลือในกำรหำ
แหลง่เงินกู้  โดยได้รับคำ่ที่ปรึกษำเดือนละ 150,000 บำท 
และมีกำรปรับอตัรำคำ่ที่ปรึกษำประจ ำปี 

 15 ธ.ค. 2558 มีกำรโอนย้ำยกำรว่ำจ้ำง MT จำก BAM 
ไปยงั บริษัทฯ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2559 
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บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559 MT ได้รับคำ่ที่ปรึกษำจำก 
บริษัทฯ เป็นจ ำนวน 650,000 บำท ตอ่เดือน ตอ่มำมีกำร
ปรับประจ 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 ขอเกษียณอำยุและได้ รับเ งิน
เกษียณอำยุตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย MT จะด ำรง
ต ำแหน่งเป็นเพียงกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร  (Non-
Executive Director) และเป็น  ที่ปรึกษำของ บริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบหลกัของ MT ภำยหลงัเกษียณอำยุ คือ ช่วย
แนะน ำ ติดต่อและบริหำรผู้ ร่วมลงทนุซึ่งที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 
ผู้ ร่วมลงทนุในโครงกำรโรงแรมโอ๊ควู้ด อพำร์ทเมนท์ ทริล
เลี่ยนท์ สขุมุวิท 18, โรงแรมโอโซ พทัยำ, ศนูย์กำรค้ำเรน
ฮิลล์ สุขุมวิท47, โรงแรมไฮแอท เพลส ป่ำตอง, กลุ่ม
โรงแรมซิทำดีนส์, โรงแรมโอ๊ควู้ดโฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภเูก็ต
, โรงแรมสุขุมวิท 16-2, โครงกำรซัมเมอร์  ฮิลล์ และ
ซมัเมอร์ฮบั, เป็นท่ีปรึกษำให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และผู้บริหำรด้ำนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ, เทคนิคกำรต่อรอง, 
กลยุทธ์กำรหำเ งินทุน , เ ป็นผู้ ติดต่อหลัก  (Contact 
Person) กับผู้ ร่วมลงทุนในเร่ืองต่ำงๆ เช่น กำรระดมทนุ 
กำรเรียกเงินลงทุนเพิ่มกำรให้ข้อมูลล่ำสุดเก่ียวกับ
โครงกำรแก่ผู้ ร่วมลงทุน กำรขำยโครงกำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ผู้ ร่วมทนุกลุม่ที่เป็นคนรู้จกัได้แก่นกัลงทนุที่เคย
ลงทุนในอดีตและยังลงทุนอยู่ในโครงกำรใหม่ๆ  ของ
บริษัทในปัจจุบนั, เป็นที่ปรึกษำด้ำนแผนธุรกิจ ด้ำนกำร
ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, เป็นผู้ลงนำมเอกสำรกบั
ธนำคำร/สถำบันกำรเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเป็นผู้ ลงนำมในเอกสำรส ำคัญของ บริษัทฯ และ
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บริษัทย่อย หรือเอกสำรส ำคัญอื่นใดตำมที่ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งหำกพิจำรณำหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในฐำนะท่ีปรึกษำของ PT กบัหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎบตัร
คณะกรรมกำรบริษัท นัน้ จะเห็นได้ว่ำ MT มีภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำมำกกว่ำกำรเป็น
กรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้ค ำปรึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอ
ในบริษัท วนัละ 3-4 ชัว่โมง 

 ทัง้นี  ้ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป MT จะ
ได้รับเพียงค่ำที่ปรึกษำเดือนละ 450,000 บำท โดยไม่ได้
รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก )รวมถึงกำรไม่รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร( 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ครัง้ที่  2 เมือ 15 มิถุนำยน  2561 ได้ให้ควำมเห็นแก่
คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติอนุมตัิ ขอบเขตหน้ำที่
และอตัรำคำ่ที่ปรึกษำของ MT ดงักลำ่ว 

 รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล  และ
เป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ โดยนำย MT ได้มีส่วนช่วยใน
กำรให้ค ำปรึกษำแก่ PT กำรก ำหนดอตัรำที่ปรึกษำมีกำร
คิด โดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของ 
MT ซึ่งเป็นกำรก ำหนดอัตรำที่ไม่ต่ำงจำกกำรว่ำจ้ำง
บคุคลภำยนอกที่มีคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ใกล้เคียง
กบั MT 

2. บริษัท บำงกอก 
โพสต์ จ ำกดั 

2.1 คำ่สมำชิก
หนงัสอืพิมพ์  

51,100 

 

31,340 

 

 BSA สมัค รสมำ ชิกหนังสื อพิม พ์บำงกอกโพสต์  
(Bangkok Post) ส ำหรับให้บริกำรในเซอร์วิสอพำร์
ทเมนท์ Oakwood 24 จ ำนวนวนัละ 10 ฉบบั และมีค่ำ
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บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 
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(มหำชน( 
(“Bangkok Post”) 

(ของบริษัท บทูิค 
เซอร์วิส อพำร์ทเมนท์ส 
(BSA)) 

 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

 

 

 

4,340 

 

 

 

2,170 

หนังสือพิมพ์ฉบับละ 14 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่คิดกับ
บคุคลทัว่ไป แตต่ัง้แต ่27 มีนำคม 2563 BSA ได้ลดกำร
สัง่ซือ้ จนเหลอืแคว่นัละ 5 ฉบบั ฉบบัละ 14 บำท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และ
เป็นประโยชน์กับBSA เ ป็นรำยกำรปกติที่มีอัตรำ
คำ่ธรรมเนียมระดบัเดียวกบัท่ีคิดกบับคุคลทัว่ไป 

 2.2 คำ่โฆษณำ 

หนงัสอืพิมพ์ (ของ 
บริษัทฯ) 

 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

650,000 

 

 

 

695,500 

- 

 

 

 

- 

 บริษัทฯ ได้ลงโฆษณำในหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เนื่องจำก บริษัทฯ ฉลอง
ครบรอบ 15 ปี ของกำรก่อตัง้บริษัท ในโฆษณำมี
จดหมำยจำกกรรมกำรผู้ บริหำรรวมถึงประวัติและ
โครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท รำคำค่ำโฆษณำ 650,000 
บำท ส ำหรับหน้ำสเีต็ม 2 หน้ำเป็นรำคำที่บำงกอกโพสต์
คิดกบับคุคลทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ครัง้เดียวและมี
ควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ 
บริษัทฯ 

3. นำยอทัพำเลนด ู
กุ๊ปต้ำ (“UG”) 

คำ่ที่ปรึกษำ 

 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

600,000 

 

- 

600,000 

 

- 

 เมื่อ 1 มี.ค. 2557 BAM ได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำง UG เป็นที่
ป รึกษำเพื่อให้ค ำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ  เช่น  ธุรกิจ 
กำรเงิน เงินกู้ยืม สญัญำต่ำงๆ ด ำเนินงำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยและลงนำมในเอกสำรตำ่งๆ ตำมที่ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย UG ได้รับค่ำที่
ปรึกษำ 50,000 บำทตอ่เดือน 
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 ต่อมำเมื่อ 1 ธันวำคม 2558 มีกำรโอนย้ำยกำรว่ำงจ้ำง 
UG จำก BAM ไปยัง บริษัทฯ โดยยังคงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมสญัญำไว้ตำมเดิม  

 UG ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรและ
ที่ปรึกษำ โดยจะได้รับเพียงคำ่ที่ปรึกษำเดอืนละ 50,000 
บำท และไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก 
)รวมถึงกำรไมรั่บคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร( 

 หำกพิจำรณำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำ
ข อ ง  UG กั บ ห น้ ำ ที่ แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อบข อ ง
คณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
จะเห็นได้วำ่ UG มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะ
ที่ปรึกษำมำกกวำ่กำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้
ค ำปรึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอในบริษัทวนัละ 3-4 ชัว่โมง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ครัง้ที่  2 เมื่อ 15 มิถุนำยน  2561 ได้ให้ควำมเห็นแก่
คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติอนุมตัิขอบเขตหน้ำที่
และอตัรำคำ่ที่ปรึกษำของ UG ดงักลำ่ว 

 รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์กบั บริษัทฯ โดยนำย UG ได้มีสว่นช่วยใน
กำรให้ค ำปรึกษำแก่ บริษัทฯ อย่ำงดีมำโดยตลอด กำร
ก ำหนดอัตรำที่ปรึกษำมีกำรคิดโดยพิจำรณำจำก
คณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของ UG รวมถึงชัว่โมงกำร
ท ำงำนให้ บริษัทฯ ซึง่เป็นกำรก ำหนดอตัรำที่ไมต่ำ่งจำก
ก ำ ร ว่ ำ จ้ ำ ง บุ คคลภำยนอกที่ มี คุณสมบัติ แ ละ
ประสบกำรณ์ และชั่วโมงกำรท ำงำนใกล้เคียงกับ UG 
และค่ำตอบแทนรวมที่ UG ได้รับต่อปีคิดเป็น 600,000 
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บำทซึง่เทำ่กบัคำ่ตอบแทนท่ีกรรมกำรอิสระได้รับ จึงเห็น
วำ่คำ่ตอบแทนดงักลำ่วสมเหตสุมผล 

4. นำยริชำร์ด ปีเตอร์ 
เนวิลล์ (“RN”) 

คำ่ที่ปรึกษำ 

 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

900,000 

 

- 

900,000 

 

- 

 เมื่อ 26 เม.ย. 2561 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำง RN 
เป็นที่ปรึกษำเพื่อให้ค ำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ  ที่ได้รับ
มอบหมำย ได้แก่ กำรให้ค ำแนะน ำกลยทุธ์ในกำรติดตอ่
กับนกัลงทุนที่มำลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ, ให้ควำมเห็น
และค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรจดัโครงสร้ำงกำรลงทนุ กำร
วำงแผน และกลยุทธ์ต่ำงๆ , กำรให้ควำมเห็นเร่ือง
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงกำรเงินใน
มุมมองของนกัลงทนุ, และเป็นที่ปรึกษำให้แก่ผู้บริหำร
สูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน เนื่องจำกคุณเนวิลล์มี
ประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรลงทุนและ
ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ในบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำรคือ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั )มหำชน( โดย 
RN จะได้รับค่ำที่ปรึกษำ 75,000 บำทต่อเดือน มีผล
ตัง้แต ่1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป 

 RN ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรและ
ที่ปรึกษำ โดยจะได้รับเพียงคำ่ที่ปรึกษำเดอืนละ 75,000 
บำท และไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก 
)รวมถึงกำรไมรั่บคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร( 

 หำกพิจำรณำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่ปรึกษำ
ข อ ง  RN กั บ ห น้ ำ ที่ แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
จะเห็นได้วำ่ RN มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะ
ทีป่รึกษำมำกกวำ่กำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรเข้ำมำให้
ค ำปรึกษำอยำ่งสม ่ำเสมอทกุสปัดำห์ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ค รั ้งที่  1 เ มื่ อ  28 มี .ค .  2561 ไ ด้ ใ ห้ควำมเห็นแก่
คณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรมีมติอนุมตัิขอบเขตหน้ำที่
และอตัรำคำ่ที่ปรึกษำของ RN ดงักลำ่ว 

 รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ กำรก ำหนดอตัรำที่ปรึกษำมี
กำรคิดโดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิและประสบกำรณ์
ของ RN รวมถึงชัว่โมงกำรท ำงำนให้ บริษัทฯ ซึง่เป็นกำร
ก ำหนดอตัรำที่ไม่ตำ่งจำกกำรวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกที่มี
คุณสมบัติและประสบกำรณ์และชั่วโมงกำรท ำงำน
ใกล้ เคียงกับ RN จึ ง เห็นว่ำค่ำตอบแทนดังกล่ำว
สมเหตสุมผล 

5. Mr. Mohit 
Maheshwari 
(“MM”) 

5.1 เงินรับ
คำ่ธรรมเนียม
ด ำเนินกำร 
(Origination Fee) 

 

รำยได้คำ่ธรรมเนยีม 

ด ำเนินกำร
(Origination Fee) 

 

รำยได้รับลว่งหน้ำ- 

ยอดคงค้ำง 

- 

 

 

 

 

4,295,794 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 MM มีควำมสนใจในกำรลงทุนในโครงกำรกมลำ ตำม
ค ำชกัชวนของ MT จึงได้ลงนำมในข้อตกลงระหวำ่งผู้ ถือ
หุ้น (Shareholders’ Agreement หรือ SHA) ลงวนัท่ี 28 
กนัยำยน 2561 และข้อตกลงเรียกเก็บเงินคำ่ธรรมเนียม
ด ำ เนิ นกำร  )Origination Service Agreement ห รือ 
OSA) ลงวันที่  21 กันยำยน  2561 และสัญญำที่
เก่ียวข้องเพื่อร่วมลงทนุในโครงกำรกมลำ โดยจะเข้ำมำ
ถือหุ้นใน บริษัท บทูิค กมลำ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (BKMLH) 
จ ำนวนร้อยละ 6 โดย BKMLH เป็นบริษัทโฮลดิง้ของ
กลุม่บริษัทท่ีด ำเนินโครงกำรกมลำ 

 OSA ก ำหนด เ รียก เ ก็บ  Origination Fee จำก  MM 
จ ำนวน 5,154,953 บำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม( 

 ต่อมำ MM ได้ลงนำมในสญัญำโอนสิทธ์ิในกำรลงทุน
ตำมสัญญำ SHA, OSA และสัญญำที่เ ก่ียวข้อง )ลง
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 42 

บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

วันที่ 2 พ.ย. 2561) ให้แก่นักลงทุน2 รำยที่ไม่มีควำม
เก่ียวข้องกันกบั บริษัทฯ รำยละร้อยละ 0.5 ท ำให้ MM 
คงเหลือสดัส่วนกำรลงทุนในโครงกำรกมลำนี จ้ ำนวน
ร้อยละ 5 และ Origination Fee ที่ MMต้องจ่ำยก็ลดลง
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่จะลดลง คิดเป็น Origination 
Fee 4,295,794 บำท MM ได้ช ำระเงินเข้ำมำให้แก่  
บริษัทฯ แล้วในวนัท่ี 7 ธ.ค. 2018 ทัง้นี ้รำยกำรดงักลำ่ว 
บนัทกึเป็นเจ้ำหนีอ้ื่นในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 
ธ.ค. 2561 และ 30 ก.ย. 2562 ตำมล ำดบั เนื่องจำกยงั
ไม่ได้มีกำรโอนหุ้ นใน BKMLH ให้ MM แต่ในวันที่ 13 
ธนัวำคม 2562 ได้มีกำรโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

 Origination Fee ที่ MM จ่ำยเข้ำมำคิดเป็นจ ำนวนร้อย
ละ 5.6 ของต้นทนุรวมโครงกำร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 ที่ประชุมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำล ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้ให้
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเ ป็นและ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ  เป็น
รำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิด
กับผู้ ร่วมลงทุนทั่วไปที่คิดไม่ต ่ำกว่ำจ ำนวนร้อยละ 3 
ของต้นทนุรวมโครงกำร 

 5.2 เงินกู้ยืมจำกผู้ ร่วม
ลงทนุ 

 

ยอดยกมำ 

กู้ เพิ่มระหวำ่งปี/งวด 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 MM ในฐำนะผู้ ร่วมลงทุนซึ่งเดิมมีแผนจะเข้ำมำถือหุ้น
จ ำนวนร้อยละ 6 ในโครงกำรกมลำ ดังที่ได้อธิบำยใน
หวัข้อ 5.1 แต่ได้มีกำรลงนำมในสญัญำโอนสิทธิในกำร
ลงทนุลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561 ให้แก่นกัลงทนุ 2 รำยที่ไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกันกับ บริษัทฯ รำยละร้อยละ 0.5 รวม
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 43 

บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ลดลงระหวำ่งปี/งวด 

ยอด ณ สิน้ปี/งวด 

 

ดอกเบีย้จ่ำย 

ดอกเบีย้ค้ำงจำ่ย 

2,276,350 

(2,276,350) 

- 

 

65,811 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

เป็นจ ำนวนร้อยละ 1 ท ำให้ MM จะถือหุ้นในโครงกำร
กมลำเป็นจ ำนวนร้อยละ 5  

 ทัง้นี ้MM ได้ลงนำมในสญัญำเงินกู้ยืมระหวำ่ง BKMLH 
(ผู้ กู้ (  กับ MM (ผู้ ใ ห้กู้ (  ลงวันที่  28 กันยำยน 2561 
ส ำหรับวงเงินกู้ ยืม 18,000,000 บำท แต่จำกกำรโอน
สทิธ์ิในกำรลงทนุออกไปจ ำนวนร้อยละ 1 ดงักลำ่วท ำให้ 
MM คงเหลือสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรกมลำนี ้
จ ำนวนร้อยละ 5 และจะต้องให้เงินกู้ ยืมแก่  BKLMH 
ลดลงเหลอื 15,000,000 บำท ซึง่เป็นไปตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้นโดยมีอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมเท่ำกบั MLR-ร้อยละ
1 โดยใช้ MLR ของธนำคำรไทยพำณิชย์ ซึ่งเป็นอัตรำ
เดียวกับที่ระบุในสัญญำเงินกู้ ยืมกับผู้ ร่วมลงทุนรำย
อื่นๆ 

 เมื่อวันที่  17 พฤษภำคม 2562 MM ได้โอนเงินกู้ ยืม
ดงักลำ่วมำยงับญัชีของ BKMLH 

 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 BKMLH ได้โอนเงินกู้พร้อม
ดอกเบีย้ทัง้หมดคืน MM เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 ที่ประชุมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำล  ครัง้ที่3 เมื่อวันที่  8 ส.ค. 2562 ได้ให้
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำ วมีควำมจ ำเ ป็นและ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ  เป็น
รำยกำรปกติที่ผู้ ร่วมลงทุนจะต้องให้กำรสนบัสนนุด้ำน
กำรเงินตำมสดัส่วนของกำรถือหุ้น ตำมที่ตกลงกันใน
ข้อตกลงระหว่ำงผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

สว่นท่ี 2 หน้ำที่ 44 

บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

หรือ  SHA) และสัญญำกู้ ยื ม เ งินโดยคิดดอกเบี ย้
เหมือนกบัผู้ ร่วมลงทนุรำยอื่นๆทัว่ไป 

6. บริษัท บี แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

(“BAM”) 

9.1 คำ่ที่พกั 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

 

9.2 คำ่ที่พกั 

ยอดคงค้ำง ณ สิน้งวด 

 

23,458 

25,100 

 

4,860 

5,200 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 เป็นค่ำที่พกัส ำหรับแขกของ BAM ที่ได้เข้ำพกัที่โรงแรม 
Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ในกลุ่มโรงแรม
ของ บริษัทฯ  ภำยใต้บริษัท บูทิค มิดเทียร์ ทู จ ำกัด 
(BMT2) คำ่ห้องพกัเป็นคำ่ที่โรงแรมคิดกบับคุคลทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล 

 รำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับ BMT2 และเป็น
รำยกำรปกติที่มีอตัรำค่ำธรรมเนียมระดบัเดียวกบัที่คิด
กบับคุคลทัว่ไป 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 1 

ส่วนที่ 3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

13.1. งบการเงนิของบริษัท บูทิค คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 และ 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีแล้ว ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำในรำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ี
เง่ือนไขตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

 
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

รายการ 

งบตรวจสอบ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด     229.7  6.6% 492.4  12.8%    119.1  3.0% 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
         

20.1  0.6%        10.4  0.3% 9.9  0.3% 

ลกูหนีอ้ื่น  77.9  2.2% 61.1  1.6% 119.2  3.0% 

สนิค้ำคงเหลอื         1.1  0.0%       1.2  0.0%       1.1  0.0% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น       15.3  0.4%     13.0  0.3%      16.1  0.4% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    344.0  9.9%    578.2  15.0%    265.3  6.7% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั           3.1  0.1%         53.5  1.4%     34.5  0.9% 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 2 

 

รายการ 

งบตรวจสอบ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ    143.4  4.1%     177.3  4.6%    149.7  3.8% 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
         

53.7  1.5%         53.7  1.4%         53.7  1.4% 

ดอกเบีย้ค้ำงรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
         

14.3  0.4%         17.0  0.4%         19.4  0.5% 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ             -    0.0%             -    0.0%        333.5  8.5% 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  
    

2,460.4  70.5% 
    

2,811.8  73.1%     2,971.1  75.5% 

สนิทรัพย์สทิธิกำรใช้              -    0.0%             -    0.0%         28.1  0.7% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน           3.4  0.1%           6.3  0.2%           5.5  0.1% 

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ 
       

411.7  11.8% 
       

106.4  2.8%             -    0.0% 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
         

21.1  0.6%         19.9  0.5%         23.4  0.6% 

เงินมดัจ ำที่ดิน             -    0.0%           7.5  0.2%         42.0  1.1% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น         32.4  0.9%         13.4  0.3%           9.9  0.3% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,143.5  90.1%  3,266.8  85.0%     3,670.7  93.3% 

รวมสินทรัพย์ 3,487.5  100.0%   3,845.0  100.0%     3,936.1  100.0% 

หนีส้นิ 

เจ้ำหนีค้ำ่กอ่สร้ำง  174.7  5.0% 55.0  1.4% 58.7  1.5% 

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร*  1,715.3  49.2% 1,795.1  46.7% 1,981.5  50.3% 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรอื่น และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   556.0  15.9%    395.8  10.3%    417.7  10.6% 

ดอกเบีย้ค้ำงจำ่ยแก่กิจกำรอื่น    100.0  2.9%     99.2  2.6%    117.4  3.0% 

หุ้นกู้     108.3  3.1%        -    0.0%         -    0.0% 
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บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 3 

รายการ 

งบตรวจสอบ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

หนีส้นิตามสัญญาเช่า  

(2561 และ 2562: หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน(           1.5  0.0%           9.2  0.2%        115.6  2.9% 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       103.0  3.0%      114.1  3.0%        115.3  2.9% 

ภำระผกูพนัในผลขำดทนุในกำรร่วมค้ำ           6.5  0.2%           9.5  0.2%         24.1  0.6% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น         43.9  1.3%           8.6  0.2%         26.0  0.7% 

รวมหนีส้ิน   2,954.0  84.7%   2,747.1  71.4%     3,054.2  77.6% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น  

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว      340.0  9.7%      507.0  13.2%        507.0  12.9% 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั             -    0.0%      294.6  7.7%        294.6  7.5% 

สว่นเกินทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสว่นได้เสยีในบริษัทยอ่ย      199.0  5.7%      232.3  6.0%        226.2  5.7% 

ผลตำ่งจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั      (86.3) -2.5%      (86.1) -2.2%        (86.1) -2.2% 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม  

จัดสรรแล้ว  

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย           5.6  0.2%           6.3  0.2%           6.3  0.2% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร )ขำดทนุสะสม(    (384.1) -11.0%    (465.0) -12.1%      (632.4) -16.1% 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น     443.1  12.7%       474.4  12.3%        477.8  12.1% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 517.2  14.8%       963.5  25.1%        793.5  20.2% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ        16.3  0.5%      134.4  3.5%         88.4  2.2% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
       

533.5  15.3% 
    

1,097.9  28.6% 
       

881.9  22.4% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
    

3,487.5  100.0% 
    

3,845.0  100.0%     3,936.1  100.0% 
หมำยเหต ุ รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรทัง้ที่ถึงและไมถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 4 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

รายการ 

งบตรวจสอบ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละของ

สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

รายได้ 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ   231.4  41.6% 236.2  29.7% 119.2  80.5% 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร         16.9  3.0%         18.9  2.4%         21.4  14.5% 

รำยได้จำกกำรสิน้สดุสญัญำและยกเลกิสญัญำบริหำร           7.2  1.3%         11.2  1.4%             -    0.0% 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย       291.0  52.3%       522.8  65.8%             -    0.0% 

ดอกเบีย้รับ           3.4  0.6%           3.7  0.5%           2.8  1.9% 

รำยได้อื่น           6.1  1.1%           2.1  0.3%           4.7  3.2% 

รวมรายได้      556.2  100.0%      794.9  100.0%      148.1  100.0% 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ         92.2  16.6%      105.0  13.2%         65.6  44% 

ต้นทนุจำกกำรให้บริกำร           5.9  1.1%           8.9  1.1%           8.0  5% 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย         56.0  10.1%         55.7  7.0%         55.7  38% 

ต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย         20.3  3.6%         18.3  2.3%         10.9  7% 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร      206.3  37.1%      284.5  35.8%      188.4  127% 

ต้นทนุทำงกำรเงิน      100.7  18.1%      131.7  16.6%      106.0  72% 

รวมค่าใช้จ่าย     481.4  86.5%      604.1  76.0%      434.6  293.5% 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ซึง่เป็นไปตำม TFRS 9             -    0.0%             -    0.0%         (0.4) -0.3% 

สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ           4.7  0.8%           6.5  0.8%       (41.7) -28.1% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้       79.5  14.3%      197.4  24.8%    (328.6) -221.9% 

คำ่ใช้จำ่ย (รำยได้( ภำษีเงินได้      (18.1) -3.3%      (47.8) -6.0%           3.2  2.2% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       61.4  11.0%      149.6  18.8%    (325.4) -219.7% 

รายการ 
งบตรวจสอบ 

2561 2562 2563 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 5 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รำยกำรท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั             

ก ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดินในบริษัทยอ่ย         26.5  4.8%         41.4  5.2%             -    0.0% 

ก ำไร )ขำดทนุ( จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง             

    ผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้       (0.4) -0.1%        (5.7) -0.7%           5.2  3.5% 
สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในกำรร่วมค้ำ  
   - สทุธิจำกภำษีเงินได้         16.9  3.0%         24.5  3.1%        (0.6) -0.4% 
ภำษีเงินได้ของรำยกำรท่ีจะไมถ่กูจดั             
   ประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั        (5.2) -0.9%        (7.1) -0.9%        (1.0) -0.7% 

รวมรายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน  
   ก าไรหรือขาดทุนภายหลัง       37.8  6.8%       53.0  6.7%         3.6  2.5% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี       99.2  17.8%      202.6  25.5%    (321.8) -217.3% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่      (66.7) -12.0%     (71.6) -9.0%    (167.4) -113.0% 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  128.1  23.0% 221.2  27.8%  (158.0) -106.7% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 61.4  11.0% 149.6  18.8%  (325.4) -219.7% 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่         26.5  4.8%         31.4  3.9%           3.4  2.3% 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ         11.2  2.0%         21.6  2.7%           0.2  0.2% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี       37.8  6.8% 53.0  6.7% 3.6  2.5% 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  (40.1) -7.2%  (40.2) -5.1%  (164.0) -110.7% 
    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 139.4  25.1%   242.8  30.5% (157.8) -106.5% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  99.2  17.8%  202.6  25.5%  (321.8) -217.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ( ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน   (0.20)    (0.20)    (0.33)   



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 6 

ริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

รายการ 
งบตรวจสอบ (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร (ขำดทนุ( ส ำหรับปี          61.4        149.6      (325.4) 

ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไร (ขำดทนุ( เป็นเงินสดรับ )จำ่ย(       

คำ่ใช้จำ่ย (รำยได้( ภำษีเงินได้         18.1          47.8          (3.2) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน       100.7        131.7        106.0  

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย         22.3          35.0          55.7  

คำ่เช่ำตดัจ ำหนำ่ย         33.7          20.7             -    

ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ            -              2.4            0.4  

คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์พนกังำน           6.0            8.9            3.3  

กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินในบริษัทยอ่ย         (2.3)            -               -    

สว่นแบง่ (ก ำไร( ขำดทนุของกำรร่วมค้ำ       

   ที่ใช้วิธีสว่นได้เสยี )สทุธิจำกภำษี(         (4.7)         (6.5)         41.7  

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

ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ            -              0.9             -    

ดอกเบีย้รับ         (3.4)         (3.7)         (2.8) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย     (291.0)     (522.8)            -    

        (58.9)     (136.5)     (124.2) 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน       

ลกูหนีก้ำรค้ำ           3.2          (8.0)           0.2  

ลกูหนีอ้ื่น       (25.2)       (23.1)       (27.0) 

สนิค้ำคงเหลอื           0.0          (0.2)           0.1  
 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 7 

รายการ 
งบตรวจสอบ (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น         (3.6)           6.9          (1.1) 

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั           0.0          (0.4)            -    

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น       (29.1)         17.2            3.5  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ           1.0            3.7            0.5  

เจ้ำหนีค้ำ่กอ่สร้ำง            -               -               -    

เจ้ำหนีอ้ื่น         (8.6)         36.0          (9.9) 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น           5.0            1.0          (0.8) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น           5.2            4.7          17.4  

จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน         (7.2)         (2.4)         (0.3) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน( กำรด ำเนินงำน      (118.2)     (101.1)     (141.7) 

ภำษีเงินได้จำ่ยออก       (14.1)       (47.7)       (24.6) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน      (132.3)     (148.8)     (166.3) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดรับสทุธิจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย       918.8        928.9             -    

เงินสดจำ่ยส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย       (20.5)       (20.5)            -    

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุในหุ้นสำมญัในบริษัทยอ่ย            -               -               -    

เงินสดรับจำกกำรขำยอปุกรณ์           0.0            0.4            0.0  

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ            -               -        (155.7) 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์     (730.6)     (451.0)     (186.6) 

เงินสดจำ่ยเงินมดัจ ำที่ดิน            -            (7.5)       (34.5) 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน         (0.4)         (3.6)         (0.6) 

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำเพิ่มขึน้     (205.4)     (117.1)            -    

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั (เพิ่มขึน้( ลดลง            -               -               -    

   จำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย            -          (50.0)         19.0  

รับช ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั            -               -               -    
 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 8 

รายการ 
งบตรวจสอบ (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้            -               -               -    

เงินปันผลรับ            -               -               -    

รับดอกเบีย้           0.7            1.0            0.4  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน       (37.5)       280.6      (357.9) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสด (จ่ำย(  รับจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม       

   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน         67.0        (60.5)       104.6  

เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่  
(2562: เงินสดจำ่ย เพื่อช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน( 

  
        (1.0) 

  
        (3.2) 

  
      (14.9) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน       659.8        482.4        177.3  

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระเงินกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงิน     (509.2)     (348.0)       (99.3) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั            -              2.3             -    

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระเงินกู้ยมืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั            -               -               -    

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกกิจกำรอื่น         95.6        111.2          27.7  

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระเงินกู้ยมืจำกกิจกำรอื่น     (135.3)     (163.0)            -    

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยหุ้นสำมญั            -          457.6             -    

เงินสดรับสทุธิจำกกำรออกหุ้นกู้            3.2             -               -    

เงินสดจำ่ยเพื่อช ำระหุ้นกู้             -        (110.0)            -    

เงินปันผลจ่ำยให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท       (51.0)            -          (55.8) 

เงินปันผลจ่ำยให้สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ     (165.3)     (243.8)       (15.8) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสว่นได้เสยีในบริษัทยอ่ยโดยอ ำนำจควบคมุ            -               -               -    

   ไมเ่ปลีย่นแปลง       245.0        125.5          71.9  

จ่ำยดอกเบีย้       (97.9)     (119.7)       (45.0) 

เงินรับจำกกำรลดทนุของบริษัทยอ่ย            -               -               -    

กำรได้มำซึง่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ            -               -               -    
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รายการ 
งบตรวจสอบ (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

เงินสดจำ่ยให้ผู้ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยก่อนกำรรวมธุรกิจ            -               -               -    

กำรเปลีย่นแปลงในผู้ ถือหุ้นในบริษัทเสมือนบริษัทยอ่ย            -               -               -    

   ก่อนกำรรวมธุรกิจ            -               -               -    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ       110.9        130.9        150.8  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี       283.0        229.7        492.4  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดในกลุม่สนิทรัพย์ที่ถกูจดัประเภท       

   เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยต้นปี           5.5             -               -    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี       229.7        492.4        119.1  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญที่สะท้อนถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกิจ 
บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

รายการ หน่วย 2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.6 1.2 0.7 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.5 1.0 0.4 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่                    (0.2)                   (0.3)         (0.4) 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ1 เทำ่                    10.2                    17.4          13.8  

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่1 วนั 35.2 20.9 26.0 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื เทำ่ 160.2 164.1 119.3 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ วนั 2.2 2.2 3.0 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 40.6 37.4 26.9 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 8.9 9.7 13.4 

Cash cycle วนั 28.6 13.4 15.6 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในกาหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น2 % 71.8% 78.5% 8.0% 

อตัรำจำกกำรด ำเนินงำน2 % 33.0% 41.7% -158% 

อตัรำก ำไรอื่น3 % 0.7% 0.7% 5.1% 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร % -73.4% -45.2% 74.9% 

EBITDA Margin % 42.5% 48.4% -112.6% 

อตัรำก ำไรสทุธิ4 % 11.0% 18.8% -219.7% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 12.3% 18.3% -32.9% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น fully diluted % 9.2% 15.2% -32.9% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ % 1.9% 4.1% -8.4% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร % 5.7% 7.8% -9.3% 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ เทำ่ 0.2 0.2 0.0 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
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อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 5.5 2.5 3.5 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ -1.2 -1.1 -1.5 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั5 เทำ่ -0.1 -0.1 -0.4 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล6 % 83% 37.0% 0.0% 
 
หมำยเหต:ุ 

(1) ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ ไมน่ ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมำรวมในกำรค ำนวณ 
(2) อตัรำก ำไรขัน้ต้น และอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนน ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมำรวมในกำรค ำนวณ 

เนื่องจำกเป็นธุรกิจหลกัของกิจกำร 
(3) อตัรำก ำไรอื่น ค ำนวณจำก (ดอกเบีย้รับ + ก ำไรจำกกำรได้รับยกเว้นดอกเบีย้จำ่ย + รำยได้อื่น – ขำดทนุจำกกำรตีรำคำ

ที่ดิน) / รำยได้รวม 
(4) อตัรำก ำไรสทุธิของบริษัท น ำก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมำรวมในกำรค ำนวณ เนื่องจำกเป็นธุรกิจหลกัของ

กิจกำร 
(5) อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน / (เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระหนีส้นิ

ตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน + เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระเงินกู้ยมื + เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ + คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำทีเ่พิ่มขึน้ + เงิน
ปันผลจ่ำย + กำรได้มำซึง่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) 

(6) อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล น ำตวัเลขสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่อี ำนำจควบคมุเข้ำมำค ำนวณ 
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14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  

14.1. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน  
ภาพรวมผลประกอบการ  

บริษัทรำยงำนรำยได้รวมงบประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 148.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 81.4 จำกรำยได้รวมงบประจ ำปี 2562 
สำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ ) โควิด-19( และจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่มีกำรรับรู้ก ำไรจำก
กำรขำยสนิทรัพย์ ทัง้นี ้ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยโครงกำรซมัเมอร์ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ฮบั สง่ผลให้มีกำรบนัทึก
ก ำไรจำกกำรขำยประมำณ 522.8 ล้ำนบำท บริษัทฯ ตดัสินใจที่จะไม่ขำยสินทรัพย์ระหว่ำงปี 2563 เนื่องจำกผู้ซือ้สว่นใหญ่พยำยำม
ฉวยโอกำสจำกภำวะตลำดอสงัหำริมทรัพย์ที่ซบเซำจำกผลกระทบของ โควิด-19 โดยบริษัทฯ เช่ือว่ำกำรซือ้ขำยสินทรัพย์ในตลำด
อสงัหำริมทรัพย์จะกลบัสูภ่ำวะปกติมำกขึน้ในปี 2564 หลงัจำกมีกำรรับวคัซีนในวงกว้ำงและกำรทอ่งเที่ยวเร่ิมฟืน้ตวั 
 บริษัทรำยงำนค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 434.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 28.1 จำกค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 
2562 สำเหตหุลกัมำจำก )1( กำรลดต้นทนุจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและให้เช่ำพืน้ที่ศนูย์กำรค้ำในทกุบริษัทในเครือ และ )2( 
กำรลดต้นทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยทำงกำรตลำดและคอมมิชชัน่ และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำกคำ่จ้ำงพนกังำนและผลประโยชน์อื่น 

บริษัทรำยงำนขำดทนุสทุธิประจ ำปี 2563 )รวมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ( เท่ำกบั 325 .4 ล้ำนบำท เทียบกบัก ำไรสทุธิ
งบประจ ำปี 2562 ที่ 149.6 ล้ำนบำท เนื่องจำกรำยได้ของบริษัทฯท่ีลดลงตำมที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 
ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ทัง้หมด 8 โครงกำร )ซิทำดีนส์ 4 โครงกำร  โอ๊ควู้ด เรสซิ
เด้นซ์สขุมุวิท 24 โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั ภเูก็ต โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยำ และโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั( รำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนสำมำรถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร และกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่
ตำ่งจงัหวดั 
รำยได้รวมของโรงแรมในกรุงเทพมหำนครของบริษัทฯในปี 2563 อยูท่ี่ 126.0 ล้ำนบำท โดย 51.4 ล้ำนบำทมำจำก โอ๊ควู้ด เรสซิเด้นซ์ 
สขุมุวิท 24 และ 74.6 ล้ำนบำทมำจำก โครงกำรโรงแรมซิทำดีนส์ทัง้ 4 โครงกำร ซึง่ลดลงจำก 330.6 ล้ำนบำทในปี 2562 เนื่องจำก
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ โควิด-19 ซึง่ท ำให้บริษัทฯต้องหยดุให้บริกำรบำงโรงแรมในกรุงเทพมหำนครแบบชัว่ครำว รวมถึงกำรลดลง
ของรำยได้เฉลีย่ตอ่ห้อง )Average Daily Rates) และอตัรำกำรเข้ำพกัของทกุโรงแรม 
 

อตัรำกำรเข้ำพกัของโรงแรมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 52.6 ลดลงจำกอตัรำกำรเข้ำพกัของปี 2562 ซึง่
อยูท่ี่ร้อยละ 83.9 ขณะที่รำยได้เฉลีย่ตอ่ห้องของปี 2563 อยูท่ี่ 1,630 บำทตอ่ห้อง ลดลงจำกปี 2562 ซึง่อยูท่ี่ 1,788 บำทตอ่ห้อง 

กลุม่ธุรกิจโรงแรมที่อยูใ่นพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ประกอบไปด้วยโครงกำรโอ๊ควู้ด เจอร์นย์ีฮบั ภเูก็ต โอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยำ และ
โนโวเทลเชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นีย์ฮบั มีรำยได้รวมอยูท่ี่ 56.3 ล้ำนบำท ลดลงจำก 89.3 ล้ำนบำทในปี 2562 จำกกำรท่ีนกัทอ่งเที่ยว
ตำ่งชำติซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัของโรงแรมในตำ่งจงัหวดัไมส่ำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศไทยได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ โควดิ-19 โดยทัง้นี ้
โครงกำรโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั ภเูก็ต ได้ปิดท ำกำรตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม ปี 2563 เป็นต้นมำ โดยอตัรำกำรเข้ำพกัของปี 2563 ของ
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โรงแรมในตำ่งจงัหวดัอยูท่ี่ร้อยละ 33 ลดลงจำกร้อยละ 59.6 ในปี 2562 นอกจำกนีร้ำยได้เฉลีย่ตอ่ห้องนัน้อยูท่ี่ 1,193 บำทตอ่ห้อง ใน
ปี 2563 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจำก 1,130 บำทในปี 2562 
 
ธุรกิจศนูย์กำรค้ำเพื่อให้เช่ำ 
 บริษัทได้ท ำกำรขำยโครงกำรซมัเมอร์ฮิลล์ และซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ ในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษัทได้รับ
กำรแตง่ตัง้ให้บริหำรสนิทรัพย์ตอ่เป็นระยะเวลำ 3 ปี และได้รับคำ่บริหำรจดักำร นอกจำกนีโ้ครงกำรซมัเมอร์พอยท์ได้เร่ิมเปิดให้บริกำร
และมีผู้ เช่ำตัง้แตเ่ดือนสงิหำคมปี 2563 โดยอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในเดือนธนัวำคม 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 35 
แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจ 

จำกรำยงำนนโยบำยกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน )กนง .( ประเมินว่ำจะเห็นกำรฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจอย่ำงตอ่เนื่องในปี 2564 และ 2565 แต่คำดว่ำอตัรำกำรขยำยตวัมีควำมเสี่ยงที่จะต ่ำกวำ่ประมำณกำรจำกควำมไม่
แน่นอนของสถำนกำรณ์ โควิด-19 รวมถึงกำรเข้ำถึงวคัซีนที่อำจจะเป็นไปอยำ่งจ ำกดั สง่ผลให้ภำคกำรท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะฟืน้ตวั
ช้ำกวำ่ที่ประเมินไว้ โดยประมำณกำรจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติ อยูท่ี่ 5.5 ล้ำนคน ในปี 2564 และ 23 ล้ำนคนในปี 2565 หลงัจำกที่
ไทยสำมำรถเปิดรับนกัทอ่งเที่ยวได้โดยไมต้่องผำ่นกระบวนกำรพิสจูน์กำรฉีดวคัซีน ทัง้นี ้กนง. คำดวำ่เศรษฐกิจไทยจะขยำยตวัร้อยละ 
3.2 ในปี 2564 จำกภำคกำรส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึน้ตำมกำรฟืน้ตวัของประเทศคู่ค้ำ  รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 ในสว่นของปี 2565 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินได้คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตวัร้อยละ 
4.8 จำกนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติที่จะเข้ำมำและฟืน้ตวัหลงัจำกมีกำรกระจำยวคัซีนปอ้งกนั โควิด-19  

14.2. รำยกำรท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นประจ ำ 
-ไมม่ี-  

14.3. กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน  
สนิทรัพย์รวม 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 3,845.0 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 และจ ำนวน 3,936.1 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี  

2563โดยกำรเปลีย่นแปลงส ำคญัของสนิทรัพย์รวมมีดงันี ้

 เงินสดและรำยกำรเทียบเงินสดลดลงจ ำนวน 373.3 ล้ำนบำท จำกปี 2562 จำกกระแสเงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 

และเงินสดจ่ำยส ำหรับอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ และเพื่อซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 58.1 ล้ำนบำท จำกปี 2562 สบืเนื่องจำกหนีค้ำ่หุ้นค้ำงรับจำกอตัรจำกกำรเพิ่มทนุระหวำ่งปี และ

ในโครงกำรสขุมุวิทจ ำนวน 36 31.1 ล้ำนบำท นอกจำกนีร้ะหวำ่งปีมีกำรช ำระลว่งหน้ำส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรกมลำ 

1 จ ำนวน 17.1 ล้ำนบำท และภำษีมลูคำ่เพิ่มที่ช ำระไว้เกิน 10.7 ล้ำนบำทซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรขอคืน 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 3.1 ล้ำนบำท เนื่องจำกภำษีซือ้ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ และภำษีหกั ณ 

ที่จ่ำยค้ำงรับจ ำนวน 1.1 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 
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 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนัลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 19.0 ล้ำนบำท เนื่องจำกหนงัสือค ำ้ประกนัโดยธนำคำร 

)Bank guarantee) ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ซือ้โครงกำรซมัเมอร์ฮิลล์ และซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ เพื่อรับรองผลกำรด ำเนินงำน 

(Performance guarantee) ที่ให้แก่ผู้ซือ้เมื่อปี 2562 ครบก ำหนดระยะเวลำค ำ้ประกนัตำมที่ระบใุน Bank guarantee  

 เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 27.6 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกสว่นแบง่ขำดทนุสทุธิจำกเงินลงทนุในกำร

ร่วมค้ำ 

 อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (2562: คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ) เพิ่มขึน้จำกปี 2562 อยำ่งมีนยัส ำคญัจ ำนวน 227.0 ล้ำนบำท

เนื่องมำจำกโครงกำรซมัเมอร์พอยท์ ท่ีสร้ำงแล้วเสร็จระหวำ่งปี 2563 

 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 159.3 ล้ำนบำท เป็น 2,971 ล้ำนบำท โดยมีปัจจยัส ำคญัมำจำก

กำรลงทุนในโครงกำรสุขุมวิท 16-2 โครงกำรสุขุมวิท 36 โครงกำรกมลำ 1 โครงกำรกมลำ 2 และ โครงกำรเชียงใหม่ 

นิมมำน 2 ตำมขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงโรงแรม 

 เงินมดัจ ำที่ดินเพิ่มขึน้จำกปี 2562 สบืเนื่องจำกกำรมดัจ ำที่ดินแปลงหนึง่ในสขุมุวิทซอย 5 จ ำนวน 34.5 ล้ำนบำท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 3.5 ล้ำนบำท เนื่องจำกปี 2563 ไม่มีเงินมดัจ ำส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรสขุมุวิท 16 

ในขณะท่ี ณ สิน้ปี 2562 มีกำรคำ่มดัจ ำก่อสร้ำงโครงกำรสขุมุวิท 16 คงเหลอือยูจ่ ำนวน 2.2 ล้ำนบำท 

หนีส้นิรวม 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ ำนวน 2,747.1 ล้ำนบำท และจ ำนวน 3,054.2 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั โดย

หนีส้นิรวมในปี 2563 เพิ่มขึน้เนื่องจำก 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 104.6 ล้ำนบำทโดยมำจำก

โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม ่นิมมำน เจอร์นี่ย์ฮบั โครงกำรกมลำ 1 โครงกำรกมลำ 2 โครงกำรซมัเมอร์พอยท์ และเพื่อเป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทเป็นหลกั 

 เจ้ำหนีอ้ื่นลดลงจ ำนวน 21.1 ล้ำนบำทจำกปี 2562 เนื่องจำกโครงกำรกมลำ 1 โครงกำรกมลำ 2 และโครงกำรสขุมุวิท36 

มีกำรจ่ำยคืนหนีค้ำ่หุ้นค้ำงจ่ำยให้แก่ผู้ ร่วมลงทนุ 

 เงินปันผลค้ำงจ่ำย ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 55.7 ล้ำนบำท ได้ถกูจ่ำยออกทัง้หมดในระหวำ่งปี 2563 

 เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปี 2562 โดยเป็นกำรกู้ ยืมหนีร้ะยะยำวส ำหรับ โครงกำรสขุุมวิท16 โครงกำร

สขุมุวิท36 และโครงกำรซมัเมอร์พอยท์เป็นหลกั 

 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่สถำบนักำรเงินและกิจกำรอื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 33.2 ล้ำนบำท และจ ำนวน18.2 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืม 

 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรอื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 21.9 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรกู้ยืมเพิ่มระหวำ่งปีของโรงแรม

โอ๊ควู้ ด เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต โครงกำรซมัเมอร์พอยท์ โรงแรมโอ๊ควู้ ดโฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ พัทยำ และโครงกำรเชียงใหม่ 

นิมมำน 3 
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 ภำระผกูพนัในผลขำดทนุในกำรร่วมค้ำเพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 14.6 ล้ำนบำท สบืเนื่องจำกผลขำดทนุประจ ำปีของ
กิจกำรร่วมค้ำ 

 หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 106.4 ล้ำนบำท จำกกำรเปลีย่นแปลงของมำตรฐำนบญัชี 
 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 17.4 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกเงินประกนัผลงำนส ำหรับกำรก่อสร้ำง

ของโครงกำรสขุมุวิท36 โครงกำรซมัเมอร์พอยท์ และ โครงกำรสขุมุวิท16 ซึง่จะจำ่ยคืนตำมสญัญำที่ระบไุว้ 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิเท่ำกบั 881.9 ล้ำนบำท ลดลงจำก 1,097.9 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีรำยละเอียด
เปลีย่นแปลงที่ส ำคญั ดงันี ้

 กำรขำดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้จำกผลกำรขำดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ในปี 2563 จ ำนวน 167.4 ล้ำนบำท 

 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุลดลงรำว 46 ล้ำนบำทเป็น 88.4 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 
 
การวิเคราะห์กระแสเงนิสดส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 บริษัทฯ และกลุม่บริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้ปี 2563 อยูท่ี่จ ำนวน 119.1 ล้ำนบำท ซึง่

ลดลงจ ำนวน373.3 ล้ำนบำทจำก 492.4 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของกระแสเงินสดมีดงันี ้

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำ่ยจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 166.3 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกผลขำดทนุสทุธิ 

และกระแสเงินสดจ่ำยส ำหรับเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ (Working Capital)  

 กระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำรลงทนุจ ำนวน 357.9 ล้ำนบำท จำกเงินลงทนุส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรตำ่งๆ ของ

บริษัทฯ โดยสว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในโครงกำรซมัเมอร์พอยท์ โครงกำรสขุมุวิท 16-2 และโครงกำรสขุมุวิท 36 

นอกจำกนีย้งัมีเงินสดจำ่ยส ำหรับมดัจ ำที่ดินในซอยสขุมุวิท 5 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินอยูท่ี่ 150.8 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกเงินกู้ยมืทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีเงินปันผลจำ่ยในปี 2563 อยูท่ีจ่ ำนวน 71.5 ล้ำนบำท 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของบริษัทฯ 
1) ผลกระทบจำกกำรเปิดด ำเนินกำรของโครงกำรตำ่งๆ ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

เนื่องจำก บริษัทฯ มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อโครงกำรต่ำงๆ เปิดด ำเนินกำรแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะมี
กระแสเงินสดรับที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มสงูขึน้ตำมไปด้วย นอกจำกนี ้บริษัทฯ ตัง้เป้ำกำร
ขำยโครงกำรอย่ำงน้อย 1-2 โครงกำรต่อปี เงินที่จะได้รับจำกกำรขำยโครงกำรดังกล่ำวจะช่วยให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
แข็งแกร่งขึน้ สง่ผลให้ บริษัทฯ สำมำรถตอ่ยอดกำรลงทนุใหม่ๆ  ในอนำคต 
2) ควำมสำมำรถในกำรขำยโครงกำรตำมแผน 

เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยโครงกำรมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละปีอย่ำงมีนยัส ำคญั กำรวำงแผนกำร
ขำยโครงกำรอยำ่งน้อย 1-2 โครงกำรตอ่ปี จึงเป็นกลยทุธ์ที่ส ำคญัในกำรรักษำศกัยภำพในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ โดยในช่วงปี 2557–



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   สว่นที่ 3 – ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

สว่น ท่ี 3 หน้ำ 16 

2563 นัน้ บริษัทฯ สำมำรถขำยโครงกำรได้ปีละอยำ่งน้อย 1 โครงกำรทกุปี ยกเว้นในปี 2559 และปี 2563 ผลงำนในอดีตดงักลำ่วแสดง
ให้เห็นได้ในระดบัหนึง่วำ่แผนกำรขำยโครงกำรอยำ่งน้อย 1-2 โครงกำรตอ่ปีนัน้มีควำมเป็นไปได้สงู  
3) ปัจจยัที่ไมส่ำมำรถควบคมุได้ 

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส ำคญัที่สง่ผลกระทบต่อผลด ำเนินกำรของบริษัทฯ สืบเนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ประเทศ
ไทยมีสถำนกำรณ์ไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ท ำให้จ ำนวนผู้ เข้ำพกัในรูปแบบระยะยำว
เปลี่ยนสดัส่วนไป นอกจำกนีก้ำรเกิดภยัธรรมชำติที่อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในบริเวณดงักล่ำว ก็เป็นอีก
ปัจจยัหนึง่ที่ไมส่ำมำรถควบคมุได้เช่นกนั 
 
การพัฒนาที่ส าคัญ  

โครงการ ที่ตัง้ 
จ านวนห้อง/
ขนาดพืน้ที่ สถานะ 

ธุรกิจโรงแรม 
โครงกำรกมลำ 1 ภเูก็ต 230 ได้รับกำรอนมุตัิจำก EIA และได้รับใบอนญุำตก่อสร้ำง เน่ืองจำกกำร

ระบำดของโควิด-19 ก ำหนดกำรก่อสร้ำงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
โครงกำรกมลำ 2 ภเูก็ต 200 ได้รับกำรอนมุตัิจำก EIA และได้รับใบอนญุำตก่อสร้ำง เน่ืองจำกกำร

ระบำดของโควิด-19 ก ำหนดกำรก่อสร้ำงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
โครงกำรนิมมำน 2 เชียงใหม่ 150 ได้รับกำรอนมุตัิจำก BOI และ EIA เน่ืองจำกกำรระบำดของโควิด-19 

ก ำหนดกำรก่อสร้ำงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
โครงกำรนิมมำน 3 เชียงใหม่ 141 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ เน่ืองจำกกำรระบำดของโควิด-19 

ก ำหนดกำรก่อสร้ำงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
โครงกำรสมยุ เกำะสมยุ - อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ 
โครงกำรสขุมุวิท 5 กรุงเทพมหำนคร - อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ 
โครงกำรสขุมุวิท 16-2 กรุงเทพมหำนคร 65 กำรก่อสร้ำงเสร็จในชว่งไตรมำส 3/2563 เน่ืองจำกกำรระบำดของโควิด-

19 ก ำหนดกำรเปิดก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
โครงกำรสขุมุวิท 36 กรุงเทพมหำนคร 180 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง และคำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรได้

ในชว่งไตรมำส 2/2564 
ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า 
โครงกำรซมัเมอร์พอยท์ กรุงเทพมหำนคร 5,780 ตร.ม. กำรก่อสร้ำงเสร็จในชว่งไตรมำส 3/2563 ผู้ เชำ่ก ำลงัเข้ำตกแตง่พืน้ที่เชำ่ 
ธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
บริษัท บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ 
จ ำกดั 

น่ำน 
 

- 
 

ลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ )MOU) กบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ จงัหวดั นำ่น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู      แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู หน้าที่ 1 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามระบบดงักลา่ว และบริษัท
ฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ชื่อ ต าแหน่ง ลงลายมือชื่อ 

นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล 

(Mr. Prabsharan Singh Thakral) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

 

 

………………………………………………………….. 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 

(Mr. Ekanut Ungphakorn) 

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ  / 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

 

 

………………………………………………………….. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานุการบริษัท 

  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

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 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 

70 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับอสตนั, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร  
(วปรอ) มหาวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

3. DAP 5/2546, ACP 36/2554 และ RCP 
37/2558 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

0.24 ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
ก่อนปี 2556 - ปัจจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
ประกนัภยั 
 
ผลิตเหล็ก 
 
 
การเช่าและการด าเนินการ
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืนให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ธนาคาร 
 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
บรรษัทภิบาล 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558  

67 ปี 
3 เดือน 

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

0.10 ไมม่ี 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล / บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท สินธรเรสซิเดนซ์ จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท คอนแวนต์ เรียลเอสเตท จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท ซูพีเรีย คลีนน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 
กรรมการบริหาร / บริษัท สยามสินธร จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สินธรมาลยั จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สยามสินธร แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท สินธร จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท สินธร เคมปิน จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท ศรีจลุทรัพย์ จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
ให้บริการด้านท่ีปรึกษาและ
บริหารอาคาร 
ให้เช่าบธูสินค้าขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
กิจกรรมให้บริการท าความ
สะอาด 
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ให้บริการสนามกีฬา 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ให้ค าปรึกษาและบริหารงาน
อาคาร 
ให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ให้เช่าอาคารและบริการ 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

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

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 

66 ปี 
10 
เดือน 

1. ปริญญาโท การจดัการทางวิศวกรรม, 
Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, University of 
the Pacific, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

0.20 ไมม่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการ บริษัท เออาร์แอลเค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
กรรมการอิสระบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
จดัพิมพ์หรือจ าหน่ายเผยแพร่
หนงัสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ 
ให้เช่าทรัพย์สิน 
ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุโดย
การถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ 
 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

4. นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

63 ปี  
4 เดือน 

1. ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บญัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ Stanford University, 
California, USA  

2. ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บญัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ Stanford University, 
California, USA 

3.  หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 100/2551 

4. หลกัสตูร Advanced Audit Committee 
Program (AACP 32/2019)  

5. ใบอนญุาตท่ีปรึกษาทางการเงิน สมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- ไมม่ี 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท น าชยัศิริ โฮลดิง้ จ ากดั 
 
กรรมการอิสระ บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากดั 
 
 
หุ้นสว่นผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิทิสา 
 
กรรมการบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 
กรรมการบริษัท บริษัท กรุงเทพสหเศรษฐการ จ ากดั 

ลงทนุถือหุ้นในบริษัทอ่ืนให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 
ประกอบกิจการซือ้ขายโดเมน
เนม และให้บริการระบบ
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
ระกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการองค์กรธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาภาษีและท่ีปรึกษาธุรกิจ
ด้านการจดัการ 
ลงทนุถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

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

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 กมุภาพนัธ์ 
2550 

44 ปี 2 
เดือน 

1. ปริญญาโท Business Systems Analysis and 
Design, City University of London ประเทศ
องักฤษ 

2. ปริญญาตรี Business Management, King’s 
College London ประเทศองักฤษ 

3. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี135/2560 

4. Executive MBA Kellogg – HKUST 
Executive MBA Program, Hong Kong 

 

7.38 
(ถือหุ้นโดยตรง)  
67.8  
(ค านวนจาก
อตัราสว่นการ
ถือหุ้นของกลุม่
สมาชิก
ครอบครัว
เดียวกนั) 

 

บตุรชายของ 
นายมนัโมฮนัซิงห์  
ทกัราล 

2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค บเูลอวาร์ด จ ากดั 
กรรมการ / บทิูค เรียลตี ้จ ากดั 
กรรมการ / บทิูค แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บทิูค แอสเซ็ทส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั 

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

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
กรรมการ / บีที ภเูก็ต แอลทีดี 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ท ูจ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
วิลลา่ 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ทรี จ ากดั วิลลา่ 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ป่าตอง สาย3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ป่าตอง สาย3 จ ากดั โรงแรม OWJH Phuket 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2554 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั โรงแรม OWJH Pattaya 

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / บทิูค อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บทิูค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 1จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 1) 

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

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

     2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 

กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 4จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 5 จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 6 จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 2) 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Sukhumvit 36) 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พระโขนง ทรี จ ากดั โครงการพระโขนง 3  
(Summer Point) 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการ/ นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่
นิมมาน เจอร์น่ีย์ฮบั 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากดั โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทู 

     2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทรี 

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

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / คาลาเรน แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / ไชนีส แพนด้า แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 – ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ / ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีดี 
กรรมการ / อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี 
กรรมการ / อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการ / ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีดี 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี เอช ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ฟูด้ กรุ๊ป จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

      2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค คินกิ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     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 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2555 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / บริษัท บี ลิฟวิ่ง วนั จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บีเอ็มทีเอช จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ วนั จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ทรี จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
อสงัหาริมทรัพย์ 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

     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 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2554 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โนด ุฟูด้ส์ จ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / ซาร์ท แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทริลเลี่ยนท์ ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ธุรกิจแฟรนไชส์ จ าหน่ายสิทธิ
การค้าลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั น าเข้าและสง่ออกและจ าหน่าย
สินค้าทกุประเภท 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ็กซ เทคโนโลจี จ ากดั ข้อมลูขา่วสารและการสื่อสาร 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ดบัเบิล้ย ูเอช วนั จ ากดั ให้เช่าโกดงัสินค้า 

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

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 1 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
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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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
 2561 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 2 จ ากดั 
กรรมการ/ ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการ/ พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค สมยุ ละไม จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค สมยุ ละไม โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 โฮลดิง้ส์  
จ ากดั 

โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 

2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง จ ากดั 
 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค แลบส์ จ ากดั 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั 
 
 
บริษัท บีสโปค เวลเนส จ ากดั 
 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ช่เพ่ือเป็นท่ี
พกัอาศยั 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
การค้า พืชไร่ พืชสวน ผลิตภณ์ั
จากผลิตผลดงักลา่ว และพืชผล
ทางการเกษตร 
ค้ายารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และ
เคร่ืองมือการใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
สถานพยาบาล รับรักษาผู้
เจ็บป่วย ท าการอบรมการแพทย์ 
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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 

6. นายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล  
-  กรรมการ 
-  ท่ีปรึกษาบริษัท 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 มีนาคม 2550 

67 
11 
เดือน 

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

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

0.000029 
(ถือหุ้นโดยตรง)  
67.8  
(ค านวนจาก
อตัราสว่นการ
ถือหุ้นของกลุม่
สมาชิก
ครอบครัว
เดียวกนั) 

บิดาของนาย  
ปรับชะรันซิงห์  
ทกัราล 

2559  – ปัจจบุนั 
2559  – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปรึกษา / บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต จ ากดั 
กรรมการ / สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี 
 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์  
สขุมุวิท 24 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 

     2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี 
กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี 
กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลทีดี 
กรรมการ / บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
กรรมการ / บีที ภเูก็ต แอลทีดี 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ท ูจ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ทรี จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
วิลลา่ 
วิลลา่ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค ป่าตอง สาย โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค อีโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั โรงแรม OWJH Pattaya 
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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 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / บทิูค อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
กรรมการ/ บทิูค ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 2 จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 3 จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 4 จ ากดั 
 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส์ 5 จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 1) 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 1) 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 2) 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Kamala 2 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(โครงการ Sukhumvit 36) 

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

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น ทรี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
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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 บทิูค พระโขนง ทรี จ ากดั 
 

โครงการพระโขนง 3  
(Summer Point) 

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561  – ปัจจบุนั กรรมการ/ เชียงใหม ่โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่ 
นิมมาน เจอร์น่ีย์ฮบั  

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากดั โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทู 

     2560  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทรี 

     2561  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 โฮล
ดิง้ส์ 1 จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 โฮล
ดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2558  – ปัจจบุนั กรรมการ / มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555  – ปัจจบุนั กรรมการ / คาลาเรน แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2551  – ปัจจบุนั กรรมการ / ไชนีส แพนด้า แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2552  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2550  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2558  – ปัจจบุนั กรรมการ / ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2558  – ปัจจบุนั กรรมการ / ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2549  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. อกาล จ ากดั นายหน้าตวัแทน 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. นานคั จ ากดั จ าหน่ายและสง่ออกสินค้าผ้า
ต่างๆ  

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. ซทันมั จ ากดั น าเข้า สง่ออกสิ่งทอ 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. สตการ์ตาร์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ. จี. ยเูน่ียน จ ากดั ให้เช่าอาคารและบริการท่ี
เก่ียวข้อง 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ.จี. ยเูน่ียน โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2522 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ เอเจนซี่ส์ พีทีอี แอลทีดี ผลิตน า้หอม 

     2519 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ เอ็กซ์ปอร์ต พีทีอี แอลทีดี ขายสง่ทัว่ไป 

     2519 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ โพรดิวซ์ (พีทีอี) ลิมิเต็ด ขายสง่ทัว่ไป 

     2533 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ ทกัราล อิเล็กทรอนิกส์ พีทีอี  
แอลทีดี 

ขายสง่ทัว่ไป 

     2516 – ปัจจบุนั กรรมการ / อมานาร์ธ ทกัราล เอ็นเตอร์ไพรซ์ พีทีอี  
แอลทีดี 

ขายเคร่ืองประดบั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

     2516 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติง้แอนด์เทรดดิง้ 
จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการพาณิชย์ 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

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

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี ฟูด้ กรุ๊ป จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค คินกิ ท ูจ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     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 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีเอ็มทีเอช จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2559  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม 

     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 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

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

     2556  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บีที สขุมุวิท แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2553  – ปัจจบุนั กรรมการ / เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
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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 เนียร์อีสท์เทรดดิง้ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2554  – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โนด ุฟูด้ จ ากดั ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอสเคโอเอ็ม เอเนอร์จี จ ากดั ให้เช่าเรือสญัชาติไทยเพ่ือ 
ขนสินค้า 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / ทกัราล อมานาร์ธ กรุ๊ป เอส ปอร์ พีทีอี  
แอลทีดี 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทริลเลี่ยนท์ ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ธุรกิจแฟรนไชส์และจ าหน่ายสิทธิ
ในการค้าลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั น าเข้าและสง่ออกและจ าหน่าย
สินค้าทกุประเภท 

     ก่อนปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เอ็กซ เทคโนโลจี จ ากดั ข้อมลูขา่วสารและการสื่อสาร 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ดบัเบิล้ย ูเอช วนั จ ากดั ประกอบกิจการให้เช่าโกดงั
สินค้า 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 36 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 36  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 1 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

     2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 2 จ ากดั โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจลงนาม และเลขานกุารบริษัท แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
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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 

     2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ/ ป่าตอง โฮเท็ล พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการ/ พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลิมิเต็ด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค สมยุ ละไม จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค สมยุ ละไม โฮลดิง้ส์ จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 โฮลดิง้ส์  
จ ากดั  

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 

     
 

2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
  2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง จ ากดั 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค แลบส์ จ ากดั 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค เวลเนส จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้ อ่ืนท่ี
ไมใ่ช่เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยั 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
การค้า พืชไร่ พืชสวน ผลิตภณ์ัจาก
ผลิตผลดงักลา่ว และพืชผล
ทางการเกษตร 
ค้ายารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และ
เคร่ืองมือการใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และ
ผู้ เจ็บป่วย ท าการอบรมทางด้าน
วิชาการเก่ียวกบัการแพทย์ 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

7. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปต้า  
- กรรมการ 
- ท่ีปรึกษาบริษัท 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 มีนาคม 2550 

 

71 ปี 3 
เดือน 

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) รุ่นท่ี125/2559 

4. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAPP) รุ่นท่ี125/2559 

ไมม่ี ไมม่ี 2559  – ปัจจบุนั 
 
2554  – ปัจจบุนั 
2549  –  ปัจจบุนั 
 
2553  – ปัจจบุนั 
 
2550  – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการและท่ีปรึกษา บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการ / บริษัท บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั 
ท่ีปรึกษา / บริษัท เอ.จี. ยเูน่ียน จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นส์ จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / คาลาเรน แอลทีดี 
กรรมการ / บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บี ลีฟวิ่ง วนั จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
โรงแรม OWJH Pattaya 
ให้เช่าอาคารและบริการท่ี
เก่ียวข้อง 
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์  
สขุมุวิท 24 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     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 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / บีเอส1 สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

     2556 – 2563 กรรมการ / บริษัท บทิูค รีเทล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
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8. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์  
- กรรมการ  
- ประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
- เลขานกุารบริษัท 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 สิงหาคม 2560 
 

44 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA), 
มหาวิทยาลยัเดนเวอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 142/2560 

0.06 ไมม่ี 2555  – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการ และประธานฝ่ายปฏิบติัการ /  
บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บทิูค เจริญกรุง จ ากดั 
 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค แลบส์ จ ากดั 
 
 
กรรมการ/ บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั 
 
 
กรรมการ / บริษัท บีสโปค เวลเนส จ ากดั 
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 36 จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเอส3 จ ากดั 
 กรรมการ / บริษัท บทิูค มิด เทียร์ 2 จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากัด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ท ูจ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค ภเูก็ต ทรี จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็น ท ูจ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พีเคเอ็นเอส จ ากดั  
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค พระโขนง ทรี จ ากดั  

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ช่เพ่ือเป็นท่ี
พกัอาศยั 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
การค้า พืชไร่ พืชสวน ผลิตภณ์ั
จากผลิตผลดงักลา่ว และพืชผล
ทางการเกษตร 
ค้ายารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และ
เคร่ืองมือการใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
สถานพยาบาล รับรักษาผู้
เจ็บป่วย ท าการอบรมการแพทย์ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โรงแรม OWJH Pattaya 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
วิลลา่ 
วิลลา่ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โครงการพระโขนง 3 (Summer 
Point) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน วนั จ ากดั  
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ท ูจ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค เชียงใหม่ นิมมาน ทรี จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค็อก สขุมุวิท 16-2 จ ากดั  
 
กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 1 จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค กมลา 2 จ ากดั 
กรรมการ / บริษัท บทิูค สมยุ ละไม จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แบงค๊อก สขุมุวิท 5 โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แลนด์ จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค บเูลอวาร์ด จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค เรียลตี ้จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท บทิูค แอสเซ็ทส์ จ ากดั  
กรรมการ / บริษัท โนด ุฟูด้ส์ จ ากดั 
 

โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่
นิมมาน เจอร์น่ีย์ฮบั 
โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทู 
โรงแรมเชียงใหม ่นิมมาน ทรี 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ด าเนินธุรกิจโรงแรม (Sukhumvit 
16) 
โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
โรงแรม / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชดุ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 16 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 8 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 
โรงแรมซิทาดีนส์ สขุมุวิท 23 
ภตัตาคาร ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 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 

9. นายริชาร์ด เนวิลล์ 
- กรรมการ 
- ท่ีปรึกษาบริษัท 

 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561 
 

60 ปี 5 
เดือน 

1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
การเงิน, University of Western Ontario, 
ประเทศแคนาดา 

2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(Commerce), Royal Military College of 
Canada 

3. หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 7/2545 

4. Sustainability and Climate Risk 
Certification สมาคมผู้ เช่ียวชาญด้านการ
จดัการความเสี่ยงระดบัโลก (Global 
Association of Risk Professionals) 

0.10 ไมม่ี 2561  – ปัจจบุนั 
2549 - 2563 
2557 –  2563 
 
2562 - 2563 
 

กรรมการ / บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปรึกษา / 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. นางสาววิลาวลัย์ สีอ่อน  
 ผู้ควบคมุสายงานบญัชีและการเงิน 

39 ปี 6 
เดือน 

1. ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สาขาบญัชี 

2. The New CFO Crisis Financial Officer 
3. เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน 

4. สมัมนาโค้งสดุท้าย มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) 

5. ข้อควรระวงัในการยื่นงบการเงินปี 2563 และ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการน าสง่งบ
การเงินปี 2564  

6. EY Knowledge Sharing: Accounting and 
Tax updates 

7. TFRS for NPAEs 2020 กบัผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไมม่ี ไมม่ี 2563 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2563 
 
2548 - 2558 
 

ผู้ควบคมุสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท บทิูค คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชี บริษัท สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริการขนสง่ทางอากาศ 
 
รับสอบบญัชี และบริการด้าน
บญัชี 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
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1. บริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)          

2. บริษัท บทูคิ กรุ๊ป จ ากดั           

3. บริษัท บทูคิ เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จ ากดั          

4. บริษัท บทูคิ รีเทล โฮลดิง้ส ์จ ากดั          

5. บริษัท บทูคิ พีเอส 3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั          

6. บริษัท บทูคิ อีโค โฮลดิง้ส ์ท ูจ ากดั           

7. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต แลนด์ จ ากดั          

8. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็น ทรี จ ากดั           

9. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็นเอส ท ูจ ากดั          

10. บริษัท บทูคิ นิมมาน โฮลดิง้ส์ วนั จ ากดั           

11. บริษัท บทูคิ แบงคอ็ก สขุมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ 1 จ ากดั           

12. บริษัท บทูคิ กมลา โฮลดิง้ส ์จ ากดั          

13. บทูคิ อินเตอร์เนชัน่เนล โฮลดิง้ส์ แอลทีดี          

14. สแควร์รูท ภเูก็ต อินเวสเมนท์ แอลทีดี          

15. คาลาเรน แอลทีดี          

16. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 1 ลมิเิตด็          

17. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส 2 ลมิเิตด็          

18. บริษัท บทูคิ รีเทล พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ จ ากดั           

19. บริษัท บทูคิ เอ็มที โฮลดิง้ส์ จ ากดั           

20. บริษัท บทูคิ พีเอส 3 จ ากดั           
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21. บริษัท บทูคิ ป่าตอง สาย 3 โฮลดิง้ส์ จ ากดั           

22. บริษัท บทูคิ ป่าตอง สาย 3 จ ากดั          

23. บริษัท บทูคิ อีโค โฮลดิง้ส ์จ ากดั           

24. บริษัท บทูคิ มิด เทียร์ 2 จ ากดั           

25. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ทรี จ ากดั           

26. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ ท ูจ ากดั           

27. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต โฮลดิง้ส ์วนั จ ากดั          

28. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต โฮลดิง้ส ์จ ากดั           

29. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต จ ากดั           

30. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต ท ูจ ากดั           

31. บริษัท บทูคิ ภเูก็ต ทรี จ ากดั           

32. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็น ท ูจ ากดั           

33. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็น วนั จ ากดั           

34. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็น จ ากดั           

35. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็นเอส วนั จ ากดั           

36. บริษัท บทูคิ พีเคเอ็นเอส จ ากดั           

37. บริษัท บทูคิ พระโขนง ทรี จ ากดั           

38. บริษัท บทูคิ เชียงใหม ่นิมมาน วนั จ ากดั          

39. บริษัท บทูคิ เชียงใหม ่นิมมาน ท ูจ ากดั          

40. บริษัท บทูคิ เชียงใหม ่นิมมาน ทรี จ ากดั          

41. บริษัท บทูคิ นิมมาน โฮลดิง้ส์ จ ากดั          
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42. บริษัท บทูคิ แบงคอ็ก สขุมุวิท 16-2 โฮลดิง้ส์ จ ากดั           

43. บริษัท บทูคิ แบงคอ็ก สขุมุวิท 16-2 จ ากดั          

44. บริษัท บทูคิ แบงคอ็ก สขุมุวิท 36 จ ากดั          

45. บริษัท บทูคิ กมลา 1 จ ากดั           

46. บริษัท บทูคิ กมลา 2 จ ากดั           

47. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 3 แอลทีดี                            

48. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 2 แอลทีดี                          

49. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ 1 แอลที                         

50. บีที ภเูก็ต โฮลดิง้ส์ แอลทีดี                             

51. บีที ภเูก็ต แอลทีดี                                     

52. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ทรี ลมิิเตด็                           

53. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ท ูลมิเิตด็                    

54. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ วนั ลมิเิตด็                             

55. บีที พีเคเอ็น โฮลดิง้ส์ ลมิเิตด็                              

56. มิด เทียร์ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี                

57. เชียงใหม่ โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลมิเิตด็               

58. พีเอส3 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลมิเิตด็                

59. ป่าตอง โฮเทล็ พีทีอี แอลทีดี                      

60. บทูคิ ออฟชอร์ โฮลดิง้ส์ ลมิิเตด็                   

61. นิมมาน 2 โฮลดิง้ส์ มอริเชียส ลมิิเตด็               

62. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์ท ูแอลทีดี          
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63. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์วนั แอลทีดี          

64. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์โฟร์ แอลทีดี          

65. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์ทรี แอลทีดี          

66. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์ซกิ แอลทีดี          

67. บทูคิ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิง้ส ์ไฟว์ แอลทีดี          

68. บีที พีเคเอ็นเอส ท ูโฮลดิง้ส ์ลมิิเตด็                

69. บีที พีเคเอ็นเอส วนั โฮลดิง้ส์ ลมิิเตด็              

70. บีที พีเคเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ ลมิิเตด็                      

71. ไชนีส แพนด้า แอลทีดี          

72. บริษัท บทูคิ สมยุ ละไม จ ากดั            

73. บริษัท บทูคิ สมยุ ละไม โฮลดิง้ส์ จ ากดั           

74. บริษัท บทูคิ แบงค๊อก สขุมุวิท 5 จ ากดั           

75. บริษัท บทูคิ แบงค๊อก สขุมุวิท 5 โฮลดิง้ส์ จ ากดั          

76. บริษัท บทูคิ เจริญกรุง จ ากดั           

77. บริษัท บทูคิ เจริญกรุง โฮลดิง้ส์ จ ากดั          

78. บริษัท บีสโปค ซนิเนอร์จีส้์ จ ากดั          

79. บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากดั          

80. บริษัท บีสโปค แลบส ์จ ากดั           

81. บริษัท บีสโปค ฟาร์มา จ ากดั           

82. บริษัท บีสโปค เวลเนส จ ากดั           
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1. บริษัท บี คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

    

   

  

2. บริษัท ทกัราล แคปปิตอล จ ากดั 

    

  

   

3. บริษัท ทกัราล แลนด์ จ ากดั 

    

   

  

4. บริษัท บี แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

    

  

   

5. บริษัท บี สขุมุวิท ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั 

    

  

   
6. บริษัท บีควิ 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 ุฟู้ดส ์จ ากดั 

    

    

 

11. บริษัท บี ลฟิวิ่ง จ ากดั 
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1. บริษัท บทูคิ แลนด์ จ ากดั 

    

    

 

2. บริษัท บทูคิ บเูลอวาร์ด จ ากดั 

    

    

 

3. บริษัท บทูคิ เรียลตี ้จ ากดั 

    

    

 

4. บริษัท บทูคิ แอสเซท็ส ์จ ากดั 
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12. บริษัท บีอี เอช วนั จ ากดั 

    

  

   

13. บริษัท บีอี เอช ท ูจ ากดั 

    

  

   

14. บริษัท บี ลฟิวิ่ง วนั จ ากดั 

    

   

  

15. บริษัท บีแอล ท ูจ ากดั 
    

   

  

16. บริษัท บีแอล ทรี จ ากดั 
    

   

  

17. บริษัท บีแอล โฟร์ จ ากดั 

    

   

  

18. บริษัท ทกัราล เทรดดิง้ จ ากดั 

    

  

   

19. บริษัท ดบัเบิล้ย ูเอช วนั จ ากดั 

    

  

   

20. บริษัท ทริลเลีย่นท์ ฮอสพิทอลลตีิ ้จ ากดั 

    
  

   

21.  

    

  

   

22. บริษัท บี เซอร์วิสเซส จ ากดั 

    

  

   

23. บริษัท บีอี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

    

  

   

24. บริษัท เอก็ซ เทคโนโลจี จ ากดั 

    

  
   

25. บริษัท บี นอร์ธ วนั จ ากดั 

    

  

   

26. บริษัท บี นอร์ธ ท ูจ ากดั 

    

  

   
27. บริษัท บี นอร์ธ ทรี จ ากดั 

    

  

   

28. บริษัท ที.เรยอน เทรดดิง้ จ ากดั 

     

 

   

29. บริษัท เนียร์อีสท์เทรดดิง้ จ ากดั 

     

 

   

30. บริษัท เอ. จี. ซทันมั จ ากดั 

     

 

   

31. บริษัท เอ. จี. นานคั จ ากดั          

32. บริษัท เอ. จี. ยเูน่ียน จ ากดั          
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33. บริษัท เอ.จี. ยเูน่ียน โฮลดิง้ส ์จ ากดั          

34. บริษัท เอ. จี. สตการ์ตาร์ จ ากดั          

35. บริษัท เอ. จี. อกาล จ ากดั          

36. บริษัท เอ. จี. แอสโซซเิอทส์ จ ากดั          

37. บริษัท เอเซียตคิมาร์เก็ตติง้แอนด์เทรดดิง้ จ ากดั           

38. บริษัท เอสเคโอเอ็ม เอเนอร์จี จ ากดั           

39. อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี           

40. อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี           

41. ซีนิท โฮลดิง้ส์ มอริเชียส แอลทีดี           

42. สแควร์รูท 49 อินเวสเม้นท์ แอลทีดี          

43. ชาโตว์ อินเวสเม้นท์ แอลทีดี           

44. ไนเลสฟอร์ด แคปปิตอล แอลทีดี           

45. ซาร์ท แอลทีดี           

46. เอเวอร์ทาวน์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี           

47. บีที สขุมุวิท แอลทีดี           

48. อมานาร์ธ ทกัราล เอ็นเตอร์ไพรซ ์พีทีอี แอลทีดี           

49. อมานาร์ธ ทกัราล อิเลก็ทรอนิกส์ พีทีอี แอลทีดี           

50. อมานาร์ธ เอก็ซ์ปอร์ต พีทีอี แอลทีดี           

51. ทกัราล อมานาร์ธ กรุ๊ป เอส ปอร์ พีทีอี แอลทีดี           

52. อมานาร์ธ โพรดวิซ์ (พีทีอี) ลมิเิตด็          

53. อมานาร์ธ เอเจนซี่ส์ พีทีอี แอลทีดี           
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54. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)          

55. บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)          

56. บริษัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั           

57. บริษัท บญุรอด บริวเวอร่ี จ ากดั           

58. ธนาคารกมัพชูาพาณิชย์           

59. บริษัท ทนุทพิย์ จ ากดั           

60. บริษัท สยามสนิธร จ ากดั           

61. บริษัท สนิธร จ ากดั           

62. บริษัท สนิธร แมเนจเมนท์ จ ากดั           

63. บริษัท คอนแวนต์ เรียลเอสเตท จ ากดั           

64. บริษัท ซูพีเรีย คลีนน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั           

65. บริษัท ศรีจลุทรัพย์ จ ากดั           

66. บริษัท สยามสนิธรมาลยั จ ากดั           

67. บริษัท สยามสนิธรแลนด์ จ ากดั           

68. บริษัท สนิธรเคมปินจ ากดั           

69. บริษัท สนิธรเรสซเิดนซ์ จ ากดั           

70. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)          

71.  บริษัท เออาร์แอลเค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั           

72. บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน)          

73. ย่งเฮงเสง็ค้าวตัถอุตุสาหกรรม (หจก.)         
(ภรรยา
เป็น

หุ้นสว่น)  
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74. บริษัท กรุงเทพสหเศรษฐการ จ ากดั           

75. บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั           

76. บริษัท น าชยัศริิ โฮลดิง้ จ ากดั           

77. ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิทสิา          

78. บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากดั          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

  



 
BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท - แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาววชัรวลัย์ บรูณบลูย์ 

ต าแหน่ง   ผู้จดัการอาวโุส หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี (Bachelor of Science in Accounting) จาก University of Illinois 
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การฝึกอบรม การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย        
(The Institute of Internal Auditors of Thailand) 
การปอ้งกนัการทจุริตในองค์กรจากสภาวิชาชีพบญัชี (Federation of Accounting Professional) 
การตรวจสอบการก ากบัดแูลกิจการ (Federation of Accounting Professional) 

                                          การตรวจสอบการปฏิบตัิการ และการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ (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 – 2543   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 
 ตรวจสอบประเมินความเสีย่ง ระบจุดุออ่นและเสนอแนวทางการแก้ไข และลดผลกระทบจากความเสีย่ง 
 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้และตามมาตรฐานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทยก าหนด 



 
BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท - แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

 จดัเตรียมและวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบภายใน 
 ก ากบัการตรวจสอบของทีมงาน และตรวจทานความถกูต้องของชิน้งานจากพนกังานในทีม 
 น าเสนอประเด็นท่ีตรวจพบพร้อมวิธีการลดและปิดความเสีย่ง 
 น าเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 ตรวจสอบระบบทางบญัชีและการควบคมุตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเงิน 
 ตรวจสอบความถกูต้องและความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
 ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบาย และกฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 
 ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่มีการสอบทานและตรวจเชคสนิทรัพย์ตา่งๆ ของบริษัทอยา่งถกูต้อง 
 จัดเตรียมรายงานรายการระหว่า งกัน (Related Party Transaction) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท 
 จดัอบรมและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนกัถึงรายการเก่ียว

โยง 
 จัดเตรียมรายงานและเอกสารเก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร้องขอ 
 คอยรายงานสถานการณ์ตรวจสอบภายในให้แก่ผู้บริหารของบริษัท 

  
 










