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ส่วนที  

การประกอบธุรกจิ 

 

.   นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท  
 

 

  

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   ประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งในประเทศ  คา้ส่งต่างประเทศ         

มีการนาํเขา้สินคา้จากตา่งประเทศ และบริการออกแบบรับสังตดัพิเศษสาํหรับองคก์ร (UNIFORM) ทงัใน  

และต่างประเทศครบวงจร ภายใตสิ้นคา้แบรนด์ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, 

GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ , AMAZE, MIMI , UNIFORM SPECIALIZER และ 

UNIFORM MEDGRADE 

              เป็นเวลากวา่ 47 ปี บริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้มาเป็นเวลานานวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมี

คุณภาพดี  ราคาเหมาะสม  ส่งมอบตรงเวลา  และมีบริการทีดีทงัก่อนและหลงัการขาย  บริษทัมีร้านสาขารวม  

41 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสินคา้ชนันาํ  จาํนวน  แห่ง   และมีขายในประเทศเพือนบา้น (AEC) 13 แห่ง  

อีกทงัยงัไดรั้บไวว้างใจในการออกแบบ และตดัเยบ็เครืองแบบองคก์รต่างๆ ทงัในและต่างประเทศมากกวา่ 

 องคก์ร  ตลอดจนมีการเพมิช่องทางการขายออนไลน์ เพือรองรับวิถีการดาํเนินชีวิตแบบใหม่ (New 

Normal) ของลูกคา้ 

             ทงันี ในปี  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา  (Covid- ) 

ตงัแต่เดือนมกราคม ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม  รัฐบาลได้

ออกมาตรการเวน้ระยะห่าง สังปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงใหง้ดการเดินทาง ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนั

เปลียนไปอยา่งไม่สามารถคาดเดาได ้  ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้ และ

หา้งสรรพสินคา้ ทาํใหบ้ริษทัมีการทบทวนนโยบายในการพิจารณาผลการดาํเนินงานเป็นรายจุดขาย และปิดจุด

ขายทีไม่สามารถทาํกาํไรได ้และดาํเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศูนยก์ารคา้เดียวกนั ให้เหลือเพียงจุดขายที

มีผลการดาํเนินงานทีดี และมกีารเปลียนแปลงรูปแบบร้านเดิมเป็นแบบ  MULTIBRND STORE โดยใชชื้อร้าน 

“A’MAZE”  ซึงมีเป็นการรองรับหลายกลุ่มลูกคา้ในสถานทีเดียวกนั  นอกจากนีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ Covid-19  ยงัส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนกังานขององคก์ร ใหช้ะลอการสงัซือลง   

ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้การปรับตวัโดยการขยายและเพมิช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และมีการพฒันา

สินคา้ใหม่ทีเหมาะกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-   อนัไดแ้ก่ หนา้กากผา้ เสืออุปกรณ์ป้องกนัส่วน

บุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียวและใชไ้ด ้  ครัง และเสือคลุมสะทอ้นนาํพิเศษสาํหรับทนัตแพทย ์โดยไดรั้บ

การรับรองมาตราฐานการเยบ็จากอง์การอาหารและยา เป็นตน้ และในปี  บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถอดบริษทั 

โชคสามคัคี จาํกดั ออกจากการเป็นบริษทัร่วม     
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1.1   เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ 

  เป้าหมายหลกั คอืเป็นปีแห่งการเปลยีนแปลง , พฒันา ลองทําสิงใหม่โดยไม่มีข้อแม้ ประกอบด้วย 

 พัฒนา การขาย O2O: Online to Offline และ Offline to Online โดยใชพ้นืทีและทีมขายให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด   

 พัฒนา ทกัษะและกระบวนการขาย ONLINE  และทดลองวิธีการใหบ้ริการทีรองรับวิถีชีวิตใหม่

ของลูกคา้ 

 พัฒนา สินคา้หมวดสุขภาพ สาํหรับบุคคลกรทางการแพทยแ์ละเสืออุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

การเพอืการดาํเนินชีวิตอยา่งปลอดภยั 

 ลด ตน้ทุนในการบริหารจดัการ รวมถึงบริหารตน้ทุนสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

     นอกเหนือจากนี  บริษทัยงัคงยึดถือการดาํเนินงานภายใตจ้ริยธรรมธุรกิจ มีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีและเผยแพร่ไปสู่คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี

จริยธรรม  คุณธรรมทีดี  เป็นทีเชือถือและยอมรับได้ อนัเป็นผลให้บริษทั มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมนัคง 

และยงัยนื 

1.2   การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ  

               บริษทัจดทะเบียนเมือวนัท ี 17  พฤศจิกายน  2512  ดว้ยทุนจดทะเบียน  200,000  บาท                 

(สองแสนบาทถว้น)  เริมดาํเนินกิจการเมือวนัที  1  มกราคม  2517  ดาํเนินธุรกิจ จาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูป    

โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นผูก่้อตงัและเป็นกรรมการผูจ้ดัการ มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท 

 เมือวนัที 6 ตุลาคม 2530 บริษทัฯ จดทะเบียนเป็นบริษทัรับอนุญาตของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และ เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2537 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

จาํกดั มหาชน ปัจจุบนัมีทุนชาํระแลว้ 120  ลา้นบาท 

   

  บริษทัฯ มีการปรับโครงสร้างในการบริหารงาน  เพือใหท้ีมงานทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้  

ใหเ้ร็วทีสุด  และลดขนัตอนการทาํงานทีไม่เกิดประโยชน์ โดยใชเ้ทคโนโลย ีและระบบงาน เขา้ช่วยในการ

ทาํงาน   และพร้อมให้บริการ  สือสารกบัลูกคา้ใหม้ากทีสุดดว้ยสือออน์ไลน์ต่างๆ  ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกบั            

การเปลียนแปลงทีรวดเร็วในยคุดิจิทลั 
 

1.3   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัฯ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑที์มาจากบริษทัทีมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั (ตามเอกสารแนบ . ) 
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.   ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

                บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้เสือผา้สาํเร็จรูป และเครืองหนงัสตรี      

ทงัในลกัษณะคา้ปลีก (Retail) คา้ส่ง (Wholesale) และขายออนไลน์  ซึงในปัจจุบนันอกจากบริษทัจะมีร้าน

สาขาเป็นของตวัเอง 41 สาขา (ตามเอกสารแนบ 5.1) สินคา้ของบริษทัยงัจดัจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ชนันาํ

กวา่ 8 แห่งทวัประเทศ อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล โรบินสันและเดอะมอลล ์เป็นตน้ และมีบริการเครืองแบบเฉพาะกิจ

ใหก้บัองคก์รต่าง ๆ 

มูลค่าการจําหน่ายของผลติภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี 

มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

    เสือผา้สาํเร็จรูป   301,951 78.36 600,828 78.53 673,594 78.71 

    การบริการ-เครืองแบบเฉพาะกิจ 70,764 18.36  129,780 16.96 142,055 16.60 

    เบด็เตลด็ 12,630 3.28  34,484 4.51 40,096 4.69 

    รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 379,673 98.53  753,380 98.47 832,339 97.27 

    มูลค่าขายจาํหน่ายในต่างประเทศ 5,672 1.47 11,712 1.53 23,406 2.73 

    รวมมูลค่าการจาํหน่าย 385,345 100.00  765,092 100.00 855,745 100.00 

  อตัราเพมิ(ลด) ของมูลค่าการจดัจาํหน่าย(%) -49.63%  -10.59 
 

4.87 
 

 

2.1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
      

  สินค้าและผลิตภณัฑ์ 

สินคา้แบรนดใ์นเครือบูติคนิวซิตี นอกจากความสวยงาม ทนัสมยัแลว้ เรายงัเนน้คุณภาพของการตดัเยบ็ 

วตัถุดิบทีดี  เพือตอบสนองการใชง้านและกาลเทศะ ภายใตค้วามคิด แต่งตัวสวย  มีความสุข ทุกวาระโอกาส 

โดยเราจะคาํนึงถึงการใชด้าํเนินชีวติของลูกคา้ และความสุขในการสวมใส่  เพือเสริม และ เติมความมนัใจให้

ผูห้ญงิทุกคนมีความสุข  

 
GSP 

 สาวนักเดินทางผูก้ระฉับกระเฉง สนุกสนาน และสง่างาม โดยมกัจะไดรั้บแรงบันดาลใจจากการ

เดินทาง การท่องเทียว และศิลปะลาํค่าต่างๆทีไดส้ร้างความสุขและความประทบัใจ   

 GSP Sport ชุดทีสวมใส่สบาย เหมาะกบัการท่องเทียวเดินทาง สะดวกในการเคลือนไหวทุกวนั 

 GSP Professional ชุดทาํงาน  สวยคล่องตวั    

 GSP Gorgeous ชุดสาํหรับงานเลียง หรูเนียบ 
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JOUSSE 

 สาวสวยคล่องแคล่ว เรียบเท่ห์ทนัสมยัและมีความเป็นผูห้ญิง เลือกทีแต่งตวัสะทอ้นความคิดในการ 

ใชชี้วิตของคนยคุใหม่ สมดุลระหวา่งการทาํงานและงานเลียงสังสรรค ์ Day to Night Looks ภายใตแ้นวคิด 

Contemporary Cool, Easy Elegance, Feminine Ease. 

 

C&D 

 เชือว่าความงดงามของธรรมชาติสามารถคงอยู่อย่างยงัยืน  ควบคู่ไปกบัการบริโภคอย่างมีความรู้และ

เคารพต่อธรรมชาติ  เป็นแนวคิดทีทาํไดจ้ริง  เป็นวิถีทีจะช่วยใหโ้ลกของเราสุขภาพดี  และมีความสุขขึน 

 เสือผา้และเครืองประดับของ C&D จึงนําคุณสมบัติต่างๆทีดีจากธรรมชาติทังเส้นใย วิธีการทอ 

รูปทรง และอุปกรณ์ตกแต่งทีสะทอ้นถึงแนวคิดนีมาผสมผสานอยา่งลงตวั 

 

LOF-FI-CIEL 

 LOF-FI-CIEL นักบริหารทีมีความสามารถเป็นทียอมรับในสังคม พิถีพิถนัในรายละเอียด   มีพิธีการ

เครืองแต่งกาย LOF-FI-CIEL สง่างาม ภูมิฐาน เป็นสากลสะทอ้นบุคลิกภาพของผูน้าํไดอ้ย่างชดัเจน 

 

STEPHANIE 

 Stephanie คือ คอลเลคชนัชุดทาํงานสาํหรับทงัหญิงและชายทีมีความมนัใจ ดูดี เรียบโก้ ในราคาทีเป็น

เจา้ของไดส้บายๆการตดัเยบ็เรียบร้อยไดม้าตรฐาน เนือผา้ดูแลง่าย เหมาะกบัการสวมใส่เป็นประจาํ 

 

GUY  LAROCHE 

 แบรนดแ์ฟชนัจากฝรงัเศสทีไดร้ับการยอมรับและชืนชมอยา่งสูง  เป็นเอกลกัษณ์ของความหรูหรา 

และสง่างาม  โดย Mr.Guy Laroche ออกแบบ Ready to wear collection ครังแรกในปี 1961 เนน้ความโคง้เวา้

ของผูห้ญิงดว้ยฝีมือขนัสุดยอดในการตดัเยบ็ชุดเขา้รูป รวมถึงการคดัสรรเนือผา้และลวดลายทีเป็นทางยาว    

ทาํให้ผูห้ญิงรูปร่างสวยมีเสน่ห์ 

 

ADOLFO DOMINGUEZ 

 Adolfo Dominguez ดีไซน์เนอร์แบรนดค์ุณภาพ ติด 1 ใน 10 แบรนดที์มีชือเสียงในประเทศสเปน    

มานานกวา่ 40 ปี เริมตน้เป็นทีรู้จกัมาจากการออกแบบเสือผา้สุภาพบุรุษ ของ Mr. Adolfo Dominguez ผูป้ฏิวตัิ

การออกแบบแฟชนัของสเปนภายใตแ้นวคิด WRINKLES ARE BEAUTIFUL หรือ  

“ความสวยงามของรอยยบั” เป็นการให้ความสาํคญักบัความง่ายความเป็นธรรมชาติของวตัถุดิบ ไม่ตอ้งตกแต่ง

มากแต่มีความสุนทรียอ์ยูข่า้งใน เนน้ความสวยงามจากเนือแทข้องวตัถุดิบทีมาจากธรรมชาติและไม่ทาํลาย

สิงแวดลอ้ม เช่น ลินินและฝ้าย เป็นตน้ 
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UNIFORM SPECIALIZER 

 สร้างสรรคค์วามเป็นเอกภาพให้กบัองคก์รของคุณอยา่งมีสไตล ์ดว้ยชุดยนิูฟอร์มจาก UNIFORM 

SPECIALIZER ดว้ยทีมงานมีความชาํนาญพิเศษดา้นการ เลือกวตัถุดิบ, ออกแบบ, ตดัเยบ็ และเขา้ใจสรีระ      

ทีหลากหลายของผูส้วมใส่ และระบบการจดัการขอ้มูลตงัแต่การวดัตวั, การตดัและการจดัส่งหลากหลาย

สถานที เพอือาํนวยความสะดวกให้กบัพนกังานและผูบ้ริหารขององคก์ร 

 

UNIFORM SPECIALIZER MEDGRADE 

 ปรับตวักา้วทนัสถานการณ์จากออกแบบเสือผา้แฟชนั มาคน้ควา้สร้างนวตักรรมชุด PPE อุปกรณ์ใช้

ป้องกนัตามมาตรฐานสาธารณสุข เสือคลุมแขนยาวกนันาํแบบใชซ้าํไดแ้ละแบบใชค้รังเดียว สําหรับบุคลากร

ทางการแพทยแ์ละคนทวัไปสําหรับการเดินทาง นวตักรรมอุปกรณ์สําหรับสวมใส่เพือป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค Covid-19 
 

 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา  (Covid- )  ทาํให้ตลาดเครือง

แต่งกายมีการเปลียนแปลงสูงมาก โดยเกิดจากมาตราการเวน้ระยะห่าง ทาํให้เกิดการทาํงานทีบา้น (Work from 

Home) และ การงดเวน้กิจกรรสังสรรต่างๆ  และให้ความสําคญัต่อสุขภาพอย่างฉับพลนั    ลกัษณะของการ

แต่งกายจึงเปลียนไปโดยสินเชิง   เนน้สินคา้ป้องกนัการแพร่กระจายโรคระบาด  และเลือกทีจะแต่งกายสบายๆ

อยู่ทีบ้าน  สําหรับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศก็มีการชะลอตัวในการนําเข้า เช่นเดียวกับการส่งออกไป

ต่างประเทศ ก็ชะลอตวัเช่นเดียวกันจากอุปสรรคการขนส่งต่างๆ หรือการสังปิดสถานทีชวัคราวตามประกาศ

ของแตล่ะประเทศ  ประกอบกบัความไม่แน่นอนของจงัหวะการขาย 

  ปี  จึงเป็นปีทีไม่สามารถคาดเดาสถานการ์การขายล่วงหน้า แต่เป็นปีทีเน้นการปรับปรุงและ

แกปํ้ญหาให้ทนักับสถานการณ์  เตรียมพร้อมสําหรับการปรับเปลียนการทาํงาน และร่วมพฒันาตวัเองตาม

ความตอ้งการของลูกคา้    ทีสําคญั คือ การบริการลูกคา้ใหถึ้งบา้นทงัดว้ยช่องทางขายและการสือสารใหม่ เนน้

ความสะดวกและรวดเร็ว   

 

2.3   การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
1.  

สินค้า ผูจ้าํหน่าย 

GSP, JOUSSE, C&D, LOF• FI• CIEL 

GUY LAROCHE, STEPHANIE,  

เครืองแบบเฉพาะกิจ  

บริษทั ธานรา จาํกดั 

ADOLFO DOMINGUEZ ADOLFO DOMINGUEZ S.A. -Spain 
 

-  ปี  ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั ธานรา จาํกดั  

-  สาระสาํคญัของสัญญาจดัจาํหน่ายอายุสัญญา เงือนไข - ไม่มี 
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2.4  งานทียังไม่ได้ส่งมอบ  

 -  ไม่มี  - 

 

.ปัจจัยความเสียง 
 

. ความเสียงในการประกอบธุรกจิ 

  . .    เศรษฐกิจทีมีแนวโนม้ทีจะชะลอตวั 

 . .    เทคโนโลยมีีการเปลียนแปลงเพิมมากขึน 

 . .    พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความแตกต่างและปรับเปลียนเร็วมาก  

 3.1.4   โรคระบาดทีไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงได ้
 

.  ความเสียงในด้านการเงิน 

    . .   การบริหารความเสียง 

                บริษทัไม่มีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงิน  เพือเก็งกาํไร หรือการคา้ 

    . .   ความเสียง เกียวกบัอตัราดอกเบีย  

                              ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย เกิดจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด  ซึงมีผล

     ต่อการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยมีเงินสด  เงินฝากธนาคาร รวมทงัเงินเบิกเกิน

     บญัชี  และเงินกูย้มืจาก สถาบนัการเงินได ้ใช้อตัราดอกเบียตามทีธนาคารกาํหนด 

                               เป็นส่วนใหญ่  จึงมีอตัราเสียงตาํ 

     . .   ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

               บริษทั ไม่มีเงินกูส้กุลต่างประเทศ บริษทัมีลูกหนี และเจา้หนี เกิดจากการซือ และขายสินคา้  

               ในสกุล เงินตา่งประเทศไม่มาก  

      3.2.4  ความเสียงดา้นสินเชือ 

               บริษทัมีนโยบายให้สินเชือลูกคา้ ดว้ยความระมดัระวงั ลูกหนีของบริษทั ส่วนใหญ่  

               เป็นองคก์ารขนาดใหญ่   และมนัคง  เช่น ธนาคาร, ประกนัภยั, หา้งสรรพสินคา้,โรงพยาบาล   

  รัฐวิสาหกิจ ซึงไดติ้ดต่อกนัมานาน จึงคาดวา่การติดตามและเก็บหนีจะไม่ไดรั้บความเสียหาย   

      . .   มูลค่ายติุธรรม 

                เนืองจากสินทรัพย ์ทางการเงินส่วนใหญ่ จดัเป็นระยะสัน  และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบียอยู่

   ในเกณฑ ์เดียวกบัตลาด บริษทัเชือวา่ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และหนีสินทางการเงิน 

    ดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่ แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

.     ความเสียงทางด้านการตลาด และการขาย 

         การขาย และการตลาด  ถือเป็นหัวใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทีจะใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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ดงันนับริษทั มุ่งมนัจะสร้างตรา (BRAND)  ให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนืองและยาวนาน    และ    

บริษทัเนน้และใหค้วามสําคญักบัการสร้างทีมบริหารจดัการเพอืบริการลูกคา้  ตงัแต่ก่อนการขาย  ระหวา่งการ

ขาย  และหลงัการขาย และมีช่องทางการสือสารเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้ร็วทีสุด และการ

พฒันาดา้นการขายออนไลน์เพือตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนไป   
 

.      ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล 

         บริษทัใหค้วามสําคญัอยา่งมากต่อการมีทรัพยากรบุคคล  โดยแนวคิดหลกัทีจะทาํใหพ้นกังาน    

รู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมนัทีจะพฒันาตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น นบัถือและให้ความสําคญักบัลูกคา้ 
 

3.5 ความเสียงจากสินค้าแฟชันมีการเปลยีนแปลง 

 สินคา้เครืองแต่งกายมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ์ การดาํเนินชีวิต  ซึงประกอบดว้ย 

เทรนดร์ะยะสันและระยะยาว บริษัทได้ท ําการศึกษาถึงข้อมูลประวตัิการขาย แนวโน้มในตลาดธุรกิจ

แฟชนั  ความต้องการของลูกคา้ทงัในและต่างประเทศ  อีกทงัยงัมีการนําข้อมูลต่างๆทีรวบรวมมาวิเคราะห์  

เพือใช้ประกอบ            ในการวางแผนงานต่างๆ เช่น การสังสินคา้ในแต่ละครัง บริษทัจะนาํขอ้มูลทีเคยมี และ

ขอ้มูลทีไดศึ้กษาใหม่ มาใชวิ้เคราะห์แนวโน้มความเป็นไปไดที้จะเกิดยอดขาย เพือให้การสังจาํนวนสินคา้ทีมี

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด 
 

3.6 ความเสียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธใินแบรนด์สินค้า 

 เครืองหมายลิขสิทธิการคา้ทีทางบริษทัใชอ้ยูน่นั บริษทัฯ และบริษทัเจา้ของลิขสิทธิมีการ

ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ และบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามเงือนไขการคา้อยา่งเคร่งครัด           

มาโดยตลอด จนทาํให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการเป็นตวัแทนการจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว          

นอกจากนีบริษทัยงัมีการทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองหมายการคา้ครังละ  ปี หรือเป็นสัญญาต่อโดย

อตัโนมติัจนกวา่จะมีการเปลียนแปลง เพือเป็นการลดความเสียงทีอาจเกิดขึน ไดจ้ากการไม่ไดรั้บการต่ออายุ

สิทธิในแบรนดสิ์นคา้   อีกทงับริษทัทีเป็นเจา้ของลิขสิทธินนัเป็นบริษทัทีมีความเกียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการ

และผูถื้อหุน้ร่วมกนั จึงทาํให้บริษทัมีความเสียงนอ้ยทีจะไม่ไดต่้ออายลิุขสิทธิในแบรนดสิ์นคา้ 
 

. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

        ทรัพยสิ์นถาวรหลกัทีบริษทัและบริษทัร่วมใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากดั (มหาชน) 

 4.1. ทีดิน   

สถานทีตงั – สุขมุวทิ พระโขนง กรุงเทพฯ 

เนือที 374 ตรว. 

มูลค่า (ณ วนัทีซือ) 7,480,000 บาท 

วตัถุประสงค ์เป็นทีตงัของสาํนกังานใหญ่ 
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4.2. อาคาร 

อาคารสาํนกังานใหญ่ เป็นอาคารพาณิชย ์23 คูหา 6 ชนั มูลค่า 46,964,780 บาท 

                     มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน    20,891,491.20 บาท 
 

 4.3. ครุภัณฑ์ 

                     ส่วนใหญ่เป็นเครืองใชส้ํานกังานซึงอยูท่ีสาํนกังานใหญ่และสาขามูลค่าทีซือ 54,398,681.80 บาท 

                     มูลค่าตามบญัชี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,308,728.17 บาท 
 

4.4. ค่าตกแต่งและติดตัง 

       ส่วนใหญ่เป็นค่าตกแต่งของสาขา มูลค่าทีซือ 166,141,731.92 บาท 

                      มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 15,926,016.95 บาท 
 

4.5. ยานพาหนะ 

                      มูลค่าทีซือ  10,029,345.64 บาท 

                      มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน   8,034.57 บาท 
 

4.6. สินทรัพย์สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า TFRS16 

      บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) มีสาขาทงัหมด 41 แห่ง ซึงในปี  บริษทัไดน้าํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที  สัญญาเช่า ซึงมีผลบงัคบัใชก้ับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั จึงก่อใหเ้กิดสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับบางแห่ง ดงันี 

  มูลค่าตามบญัชี  คาดสัญญา 

สาขา ทีตงั ณ 31 ธ.ค. 63 สินสุด 

1. สาขา GUY  LAROCHE    ศูนยก์ารคา้แฟชนัไอส์แลนด ์ 4,777,900.56 31 ส.ค. 67 

2. สาขา GUY  LAROCHE  ศูนยก์ารคา้เมกา บางนา 10,108,259.70 2 พ.ค. 67 

3. สาขา GSP  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 5,583,289.30 31 ม.ค. 68 

4. สาขา JOUSSE  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 1,977,272.30 31 ม.ค.68 

5. สาขา C&D  ศูนยก์ารคา้สีลมคอมเพลก็ซ ์ 3,767,493.11 23 ต.ค. 67 

6. สาขา C&D  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่ 8,606,273.75 13 พ.ค. 68 

7. สาขา C&D  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 3,348,291.80 31 ต.ค. 68 

8. สาขา LOF-FI-CIEL   ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด ์ 2,472,327.25 31 ส.ค. 67 

9. สาขา A'MAZE  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 26,262,142.05 27 ส.ค. 65 

10. สาขา A'MAZE  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เวสตเ์กต 11,439,078.91 31 ต.ค. 68 

11. สาขา A'MAZE  สยามสแควร์ 2,802,120.73 31 ธ.ค. 66 
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4.7. ลขิสิทธ ิ

    บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บลิขสิทธิ ในการจดัจาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูปและเครืองหนงั 

โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดลิ้ขสิทธิ 6 แบรนด์ ซึงทางบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขอย่างเคร่งครัด โดยจะตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกบัทางเจา้ของลิขสิทธิในการสร้างภาพลกัษณ์ การโฆษณา ฯลฯ  

ลขิสิทธิ 

 GSP 

 เริมตน้สัญญา   ปี 2549 

 สินสุดสัญญา   ปี 2566 (สัญญา - ) 

 ไดรั้บลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรีและเครืองหนงั 
 

JOUSSE 

 เริมตน้สัญญา   ปี 2534 

  สินสุดสัญญา   ปี 2564 (สัญญา - ) 

 ไดรั้บลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรี, เครืองหนงั 
 

C&D 

 เริมตน้สัญญา   ปี 2528 

 สินสุดสญัญา   ปี 2564 (สัญญา - ) 

 ไดรั้บลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรีและเครืองหนงั 
 

LOF• FI• CIEL   

  เริมตน้สัญญา   ปี 2528 

  สินสุดสัญญา   ปี 2564 (สัญญา - ) 

 ไดรั้บลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรีและเครืองหนงั 
 

STEPHANIE 

 เริมตน้สัญญา  ปี 2553 

 สินสุดสัญญา   ปี 2564 (สัญญา - ) 

 ไดร้ับลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรี 
 

GUY  LAROCHE 

   เริมตน้สัญญา   ปี 2530 

   สินสุดสัญญา   ปี 2565 (สัญญา - ) 

   ไดรั้บลิขสิทธิ   -  เสือผา้สาํเร็จรูปสตรี 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
 

       บริษทัไม่มีบริษทัร่วม  

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพอืรับบริการและ

คาํปรึกษาเกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 

13.1 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัไดจ้่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแลว้รวมทงัสิน 12.2 ลา้นบาท โดย

บริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

 เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทก์ยนืฟ้องคู่สัญญาผูใ้หบ้ริการและบริษทัในประเทศอีก

แห่งหนึง เนืองจากผูใ้ห้บริการผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไปแลว้

ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงิน

ตน้ 33.1 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินให้แก่บริษทัจนครบถว้น 

 เมือวนัที 29 มกราคม 2562 จาํเลยไดย้นืคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งวา่บริษทัจงใจผิด

สัญญาและขอใหศ้าลยกฟ้อง และใหบ้ริษทัรับผดิชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินใหจ้าํเลยทงัสองจน

ครบถว้น 

 เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดย้นืคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้

ของจาํเลยทงัสองทงัสิน และขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

 จากกรณีพิพาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผอืการดอ้ยค่าโปรแกรมและ

บนัทึกค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562 
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. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน 

.  ชือ สถานทีตังสํานักงาน 

      ชือ   :  บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

      ทีตังสํานักงาน :  1112/53 - 75   ซอยสุขมุวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง 

                                             เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

      ประเภทธุรกจิ :  จาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูป และบริการออกแบบและจาํหน่ายเครืองแบบพนกังาน 

      เลขทะเบียนบริษัท    :   0107537001731  

      โทรศัพท์ :   0-2391-3320  ต่อ  

      โทรสาร :   0-2390-0019 

      โฮมเพจ :   http://www.btnc.co.th 

      อีเมล  :   เลขานุการบริษทั nokbtnc@gmail.com 
         

ทุนจดทะเบียน :   ทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,000,000.00 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 

       25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ .  บาท 

     ทุนทีออกและชําระแล้ว:  120,000,000.00 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 12,000,000 หุน้ 

     มูลค่าทีตราไว ้ หุน้ละ .  บาท 

ข้อมูลทีตังสาขา :   ตามเอกสารแนบ .  
 

.  บุคคลอ้างองิอืนๆ 

      นายทะเบียนหลกัทรัพย์  -  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์ - -   

 โทรสาร   -2009-9991 

ผู้สอบบัญชี -   นายเจษฎา  หังสพฤกษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  และ/หรือ

นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  และ/

หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   และ/หรือ

นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  และ/

หรือ  นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

 แห่งบริษทั กรินทร์  ออดิท จาํกดั  

  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ  

 โทรศพัท ์ - -  

ทีปรึกษาทางด้านกฎหมาย :  - ไม่มี - 

ทีปรึกษาทางด้านการเงนิ :  - ไม่มี - 
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ส่วนที  

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

     7.1.  ทุน 

 หุ้นสามัญ 

ณ  ธนัวาคม  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

เรียกชาํระแลว้ 120 ลา้นบาท (หนึงร้อยยสิีบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น 

 หุน้บุริมสิทธิ 

- ไม่มี- 

 หุน้กู ้

-ไม่มี- 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั (Warrant) 

-ไม่มี- 
 

      . .  ผู้ถือหุ้น 

รายชือผูถ้ือหุน้ทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที 9 กรกฎาคม 2563 
 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,887,140 15.73 

2.  นางประวรา    เอครพานิช 1,746,428 14.55 

3.  บริษทั สหสิน จาํกดั 1,665,560 13.88 

.  บริษทั ศิราธาน จาํกดั 1,350,700 11.26 

5.  บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 1,024,000 8.53 

6.  บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 717,400 5.98 

7.  บริษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จาํกดั 380,400 3.17 

8.  บริษทั นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) 344,300 2.87 

9.  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 307,200 2.56 

10.  บริษทั ไอ.ดี.เอฟ จาํกดั 240,000 2.00 

 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถดูรายชือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทัฯ ทีถือสูงสุด  รายแรก ณ วนัปิด 

   สมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้  เพือประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนั ไดจ้าก เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ       

                            http://www.btnc.co.th  ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
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รายงานการเปลยีนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันทีปิดสมุดทะเบียน      

พักการโอนหุ้นของปี  เปรียบเทียบกบัปี  

 

รายชือ 
หุน้สามญั เพิม (ลด) หุน้สามญั สัดส่วนการ ปี 2563 

1/4/2562 ระหว่างปี 9/7/2563 ถือหุน้ (%) กรรมการ คู่สมรส 

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,887,140         - 1,887,140 15.73 1,887,140 - 

2.  นางประวรา  เอครพานิช 1,746,428 -    1,746,428 14.55  1,746,428  - 

3.  นางกญั ุมา โนนคาํ - - - - - - 

4.  นางสุพร  ภวสันต ์            500 -             500 - 500 - 

5.  นางกลัยา  ไวยานนท ์ - - - - - - 

.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร       

7.  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก - - - - - - 

8.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัรวงศ ์ - - - - - - 

9.  นายเสริมวงศ ์ธนสารศิลป์ 1,000 - 1,000 0.01 1,000 - 

10. นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง 35,000 - 35,000 0.29 35,000 - 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการมีดังต่อไปนี 

 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

กลุ่มครอบครัวผูม้ีอาํนาจควบคุม     

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,887,140 15.73 

2.  นางประวรา    เอครพานิช 1,746,428 14.55 

รวม 3,633,568 30.28 

 

      7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน 

 -  ไม่มี  - 
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 . .  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผลการดาํเนินงานมีกาํไรหรือยงัคงมีกาํไรสะสมเวน้แต่จะเกิด

เหตุการณ์วิกฤติโดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทงันีขึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นหลกั ซึงจะตอ้งเป็นไปตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะ

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ -  ซึงสรุปสาระสําคญั คือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตาม

จาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหนีง ( ) เดือน นับแต่วนัทีประชุมผูถื้อหุ้น

หรือคณะกรรมการลงมติแลว้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นครังคราวได ้

เมือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนัน และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุม

คราวตอ่ไป 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

อตัรากาํไรต่อหุ้น 1.63 0.73 0.94 0.29 (3.95) 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.75 0.50 0.70 0.15 **0.00 

สัดส่วน (%) ต่อกาํไรสุทธิ 45.90 68.57 74.37 50.88 **0.00 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

** อัตราเงินปันผลต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธ ิ อาจเปลียนแปลงได้ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที 

 เมษายน  
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.     โครงสร้างการจัดการ 
 

            โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 

   ชุด   ช่วยกลนักรองงานทีมีความสาํคญั   คือ    คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน   โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ)   เป็นผูบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบริหาร   และผูจ้ดัการฝ่ายตา่ง ๆ  มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  และ

ของกรรมการผูจ้ดัการไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในกฎบตัร    และในอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของ

กรรมการผูจ้ดัการซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที  เมือวนัที    ธนัวาคม  

    มีเลขานุการบริษทัทาํหนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนดและตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 8.1. คณะกรรมการบริษัท     จดัตงัขึนทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลกิจการทีดีเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้ และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  มติคณะกรรมการ 

บริษทั   และมตทิีประชุมผูถื้อหุน้  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซือสัตยสุ์จริตเยยีงวิญ ูชนผูป้ระกอบ  

ธุรกิจเช่นนนั จะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพล 

ในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน    คน    ประกอบดว้ย

กรรมการบริษทัทีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน    คน     และกรรมการอิสระจาํนวน    คน   ซึงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นเรืองสัดส่วนกรรมการอิสระทีกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  

ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  คน   โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

รายชือ      คณะกรรมการบริษัท     วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. นายปณิธาน       ปวโรฬารวิทยา 

.    นางประวรา       เอครพานิช 

3. นางสุพร            ภวสันต ์

    ประธานกรรมการ 

    กรรมการผูจ้ดัการ 

     กรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง 

ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่ง

เป็นจาํนวน  ใน   เป็นอตัรา ถา้ 

4. นางกลัยา           ไวยานนท ์      กรรมการ จาํนวนกรรมการบริษทัทีจะแบ่งออก 

.    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร      กรรมการ ให้ตรงเป็น  ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดย 

.    นางสาวพชัรี      คงแกว้  (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  

                                  วนัที  สิงหาคม ) 

     กรรมการ จาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วน  ใน 

กรรมการบริษทัซึงพน้จากตาํแหน่ง 

.    นายประเสริฐ     ภทัรดิลก      กรรมการอสิระ และ 

     ประธานกรรมการ        

ตรวจสอบ 

ตามวาระ อาจไดรั้บการเลือกตงัใหม่

อีกได ้

8. นายภุชชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์      กรรมการอสิระ  และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

 

9. นายเสริมวงศ ์    ธนสารศลิป์ 

 

     กรรมการอสิระ  และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

 

10. นายกฤษณ์         ณ ลาํเลียง      กรรมการอสิระ  
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ปี  

 ในปี  คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน    ครัง  การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน      ครัง   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

จาํนวน    ครัง   และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที    จาํนวน  ครัง โดยสรุปไดด้งันี 
 

 

 

                                        รายชือ 

จํานวนครังทีเข้าประชุม 
 

 
กรรมการบริษทั 

รวม  ครัง/ปี 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม  ครัง/ปี 

กรรมการสรร

หา และหนดค่า 

ตอบแทน 

รวม  ครัง/ปี 

การเขา้ประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้น 

ครังที  

จาํนวน  ครัง 

1. นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 

.    นางประวรา         เอครพานิช 

3. นางกญั ุมา       โนนคาํ (ดาํรงตาํแหน่ง ถึงวนัที   

                                     พฤษภาคม ) 

4. นางสุพร              ภวสันต ์  

5.    นางกลัยา             ไวยานนท ์  

.    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร   

7. นางสาวพชัรี        คงแกว้  (ดาํรงตาํกรรมการ  

       วนัที  สิงหาคม ) 

11/11 

11/11 

5/5 

 

10/11 

6/11 

10/11 

3/3 

 1/1 

1/1 

 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

8.  นายประเสริฐ       ภทัรดิลก 11/11 4/4  1/1 

9. นายภุชชงค ์         วนิชจกัรวงศ ์

10. นายเสริมวงศ ์      ธนสารศิลป์ 

10/11 

9/11 

3/4 

4/4 

 1/1 

1/1 

11. นายกฤษณ์           ณ ลาํเลียง 10/11   1/1 

 

 

กรรมการบริษัททีมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  กรรมการบริษทัสองในสีคนนีลงลายมือชือ 

ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ  

  .    นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา                         .    นางประวรา          เอครพานิช        

  .    นางสุพร               ภวสันต ์            .    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร         
 

อาํนาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แต่งตงั   ถอดถอน   มอบอาํนาจหนา้ทีใหแ้ก่ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการ   

 ชุดต่าง ๆ  และ/หรือ บุคคลอืนใดไปปฏิบติั 

2. อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน     ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะ 

 กรรมการบริหาร 
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  3.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชือ ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

  4. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั   และ/หรือ หลกัทรัพยอื์นใด ในวงเงินส่วนที 

   เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

   5. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร    ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการ 

    บริหาร 

6. อนุมติัการปรับสภาพ  ทาํลาย  ตดับญัชี  ซึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนทีเลิกใช ้ 

ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย เสือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่า 

ทางบญัชีรวม   ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมติัการปรับสภาพราคา  การทาํลาย  ซึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ 

 หรือลา้สมยั  ซึงจะทาํใหม้ีมูลค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการ 

 บริหาร  

8. อนุมติัการประนีประนอม   การระงบัขอ้พพิาท  โดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข ์   

    การฟ้องร้องคดีและ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทัฯ   

 สาํหรับเรืองทีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้และ/หรือทีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ ทีมีทุนทรัพย ์

 เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

.   เสนอการเพิมทุน  หรือลดทุน  หรือการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น   การแกไ้ข   เปลียนแปลง 

  หนงัสือบริคณห์สนธิ    ขอ้บงัคบั   และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้ 

 10. อนุมติัการก่อตงั   ควบรวม   หรือเลิกบริษทัยอ่ย  

 11. มอบอาํนาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลอืนใด ทาํการ 

   แทนได ้

12. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ  ทีเกียวขอ้งมาชีแจงให้ 

ความเห็นร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารตามทีเห็นวา่เกียวขอ้งจาํเป็น 

13. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ  (ถา้มี)  หรือจา้งทีปรึกษา หรือผูเ้ชียวชาญ 

ภายนอกในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

14. แต่งตงัและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
 

  หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  1. กาํหนดทิศทาง เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทัฯ 

  2.  อนุมติัแผนงาน  และงบประมาณประจาํปี  รวมทงักาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 

   ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  และแผนงานทีกาํหนดไว ้ อยา่งมีประสิทธิภาพ  และ 

   ประสิทธิผล 

  3. ส่งเสริมใหจ้ดัทาํ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณธุรกิจ ทีเป็น 

   ลายลกัษณ์อกัษร  เพือใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร   และพนกังาน  ใชเ้ป็นแนวทางในการ 
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 ปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

  4.  จดัให้มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม   เพือให้มนัใจวา่การทาํรายการต่าง ๆ ได ้

  รับอนุมติัจากผูม้ีอาํนาจ  มีการสอบทานและจดัทาํบญัชีทีถูกตอ้ง  ตลอดจนมีระบบตา่ง ๆ 

  ทีสามารถป้องกนัการนาํทรพัยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

  5.  การทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ   

    มีแนวทางทีชดัเจนและเป็นไปเพอืผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้   โดยผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

    ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัขนัตอนการดาํเนินการ และ 

     การเปิดเผยขอ้มูลของรายการทีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้ง 

  6.  ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลว้  

    และไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7.    รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น   

 และผูล้งทุน   อยา่งถูกตอ้ง   มีมาตรฐาน   และโปร่งใส 

 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

 9. เรียกประชุมผูถื้อหุน้ โดยกาํหนด วนั เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

  ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)   และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

  เกียวกบัเรืองทีเสนอตอ่ผูถื้อหุ้นในระหวา่ง 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครัง บริษทัฯ 

    จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อหุน้ทราบ  ณ สาํนกังานใหญ่   และ 

  สาํนกังานสาขาของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ 

  กาํหนดวนัเพือกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ (Record Date : RD)  ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

  ไม่เกิน  เดือน และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 1 วนั ในวนัทาํการถดัจากวนั 

  กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้น  เพอืรวบรวมรายชือตามมาตรา   ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์  และ 

   ตลาดหลกัทรัพย ์ทงันี เพอืสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการรับเงินปันผล 

 .  จดัทาํรายงาน   “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ”   โดย 

  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  (แบบ  56 - 2)     และแบบแสดงรายการขอ้มูล 

  ประจาํปี  (แบบ 56 - 1) 

                11. ติดตามดูแลเอกสารทีจะยนืต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้ง  เพือให้มนัใจวา่ไดแ้สดง 

   ขอ้ความ  หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลทีปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชีทะเบียน 

  หรือเอกสารอืนใดของบริษทัฯ 

 . อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดอืน 

13. ปฏิบติัการอืนใด  ทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามทีคณะกรรมการบริษทั  เห็น 

สมควร 
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.  คณะผู้บริหาร    ประกอบดว้ย 

 

ซึงผูด้าํรงตาํแหน่งขา้งตน้  จดัเป็นผูบ้ริหารตามคาํจาํกดัความของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์

        ทงันีไดแ้นบขอ้มูลของผูบ้ริหาร ดงัปรากฏในเอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือ ตาํแหน่ง  

.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวทิยา ประธานกรรมการ 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 

.  นางกญั ุมา       โนนคาํ 

.  นางสุพร             ภวสนัต ์

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร (ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที  พฤษภาคม ) 

กรรมการบริหาร 

.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ 

 

.  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน 

กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่ายขอ้มูลและพฒันา (เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการวนัที  สิงหาคม ) 

เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน (เขา้รับตาํแหน่งวนัท ี

 พฤษภาคม )    
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  .   เลขานุการบริษัท      คณะกรรมการบริษทั   แต่งตงั   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน   เลขานุการ

คณะกรรมการ    ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีขอบเขตหนา้ทีความรับผิดชอบ  ดงันี 

  1.  จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี 

   -  ทะเบียนกรรมการ 

   - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

       บริษทั  และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

   - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 

 3.  ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 4.  ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  เพือสนบัสนุนให้การกาํกบัดูแล 

  กิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

  นอกจากนี    ยงัใหค้าํแนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  เกียวกบัขอ้กฎหมาย  ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการดูแลและประสานงานดา้น

กฎหมาย  กฎเกณฑต่์าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง  รวมทงัดาํเนินการให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง  
 

  8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

           ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

              คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาวงเงินและการจดัสรร

ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั       โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ    อาํนาจหนา้ที  

ความรับผดิชอบ   วงเงินค่าตอบแทนทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  และจาํนวนเงินค่าตอบแทนที 

จ่ายในปีทีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพือนาํเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา   และนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั    

             ทงันี ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที   เมือวนัที    สิงหาคม     ไดอ้นุมติัวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อตัราไมเ่กินร้อยละ  ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกินปีละ  ลา้นบาท และได้

จ่ายไปเป็นจาํนวนเงินทงัสิน ,  บาท เป็นค่าเบียประชุมกรรมการบริษทั     

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

          เป็นไปตามหลกัการและนโยบายของบริษทัฯ  โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัฯ  และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน    ซึงจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน    

เบียประชุม    เงินอุดหนุน    และเงินตอบแทนการเกษยีณอาย ุ    โดยไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ในหวัขอ้   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร   

  การทีจะรักษาผูบ้ริหาร  และพนกังานใหอ้ยูก่บับริษทัฯ     ไม่ไดข้ึนอยูก่บัค่าตอบแทน 

อยา่งเดียว ยงัมีปัจจยัอืน ๆ  เช่น  ความจริงใจ ความเขา้ใจ เป็นตน้  ดงันนั  การจดัสรรหุ้นใหแ้ก่พนกังาน   

(ESOP)  มิใช่เป็นปัจจยัในการรักษายดึเหนียวใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีความจงรักภกัดีอยูก่บับริษทัฯ  
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อยา่งมนัคงถาวร  อีกทงัผูไ้ดรั้บอาจไดรั้บอิทธิพลจากความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์   

ค่าตอบแทนรวมทีเป็นตวัเงินในปี 2563 ของกรรมการบริษทั  ท่าน (ค่าเบียประชุมและค่าบาํเหน็จ

กรรมการ) 

 

รายชือ เบยีประชุมและ

บําเหน็จกรรมการ 

 1.       นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   22,000 บาท 

 2.       นางประวรา    เอครพานิช  
 

22,000 บาท 

 3.   นางกญั ุมา   โนนคาํ                   ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที  พฤษภาคม 
 

10,000 บาท 

 4.   นางสุพร         ภวสันต ์                    
 

20,000 บาท 

 5.   นางกลัยา       ไวยานนท ์                 
 

12,000 บาท 

 6.       นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร                
 

20,000 บาท 

 7.       นางสาวพชัรี  คงแกว้                   เขา้ดาํรงตาํแหน่งวนัที  สิงหาคม  
 

6,000 บาท 

8.   นายประเสริฐ    ภทัรดิลก 
 

22,000 บาท 

9.     นายภุชชงค ์    วนิชจกัร์วงศ ์
 

20,000 บาท 

10.  นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 
 

18,000 บาท 

.  นายกฤษณ์       ณ ลาํเลียง 
 

20,000 บาท 

รวม 192,000 บาท 
  

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารโดยนบัจาํนวนผูบ้ริหารตามนิยาม กลต. รวมจาํนวน 12 ราย  

เป็นเงิน ,224,620 บาท 
 

.   บคุลากร 

ณ      มกราคม    บริษทัมีพนกังานทงัสิน      คน 
 

                                    ณ    ธนัวาคม    บริษทัมีพนกังานทงัสิน      คน  

    มีค่าตอบแทนพนักงานประจาํปี  58.39 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

เบียเลียง  ค่าคอมมิชชนั  ค่าล่วงเวลา 

ในปีทีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานทีเกิดขึน 
 

การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

        บริษทัฯ ส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารทกุคนมีโอกาสพฒันาความรู้ โดยให้ 

ความสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที   โดยไดเ้ขา้ร่วมอบรม 

หลกัสูตร   Director Accreditation  Program  (DAP) ,   Director  Certification  Program  (DCP)  



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  

 

 
ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ................................ หนา้ 23 

 

ทีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  รวมถึงหลกัสูตรต่าง ๆ ที IOD จะจดัขึนอีกใน

อนาคต      เพือนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที  รวมทังกรรมการบริษัท และ

ผูบ้ริหารมีการพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบักรรมการบริษทั   และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่าง ๆ 

อยูเ่สมอ    ทงัในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนอบรมหลกัสูตรอืนทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ         
 

แผนการสืบทอดงาน   

          เพือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเนือง        และมีประสิทธิภาพเพิมขนึ 

อยูเ่สมอบริษทัฯ ไดว้างนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนกังานในหนา้ทีต่าง ๆ โดยเตรียมบุคลากร 

ทีมีความรู้ความสามารถ     เพือทดแทนและปฏิบติัหนา้ทีอยา่งต่อเนืองในกรณีทีองคก์รมีการปรับเปลียน 

ตาํแหน่งหนา้ทีทงัเพือการกา้วสู่ตาํแหน่งทสูีงขึนหรือในกรณีทีพนกังานจะพน้จากตาํแหน่งเดิม    ทงัโดย 

การลาออก หรือเกษียณอายุ  โดยมีหลกัการ  ดงันี 

   1. คดัเลือกบุคลากรทีมีศกัยภาพและความสามารถจากภายในองคก์ร 

   2. กรณีตอ้งเลือกจากพนกังานหลายคนเพือกา้วสู่ตาํแหน่งทสูีงขึน      ตอ้งดูจากการ 

ประเมินผลการทาํงาน   ทงัความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจะพฒันาองคก์ร   รวมทงั 

วิสัยทศัน ์

   3. การมีมนุษยส์ัมพนัธ์  และการเป็นผูน้าํ 

   4. การเพมิความรู้  โดยการส่งเขา้อบรมหลกัสูตรการเป็นผูน้าํ    หรือหลกัสูตรที 

เกียวขอ้งกบัหนา้ทีทีจะตอ้งรับผิดชอบ 

  .  ตอ้งเป็นผูมี้มโนธรรม  จริยธรรมและเหตุผล 

.     การกาํกบัดูแลกจิการ 

  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการสร้างระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   ดาํเนินธุรกิจดว้ย 

ความโปร่งใส ซือสัตย ์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ที  มีความสามารถในการแข่งขนั เป็นธรรม 

ต่อผูม้ีส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย คาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม   เพือสร้างความเจริญ    เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ   

และความมงัคงัแก่ผูถ้ือหุน้โดยยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย    และบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   คือ  ความพอประมาณ   ความมีเหตุผลและการมี 

ภูมิคุม้กนัทีดี    โดยอาศยัความรู้    ความรอบคอบ   และความระมดัระวงั   มาใชใ้นการวางแผน       และการ 

ดาํเนินงาน ขณะเดียวกนัไดเ้สริมสร้างใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน มีคุณธรรม ซือสตัยสุ์จริต ขยนัอดทน 

มีการแบ่งปัน    และใช้สติปัญญาในการดาํเนินงาน         พร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ    

การเมือง   วฒันธรรม    สังคมและสิงแวดลอ้ม   เพือประโยชน์สุขอยา่งสมดุลและยงัยนื  

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี  

ไดพ้ฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์หม่อย่างต่อเนือง และไดจ้ดัทาํหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี (ฉบบัปรับปรุงครังที ) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับ
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บริษทัจดทะเบียนปี ” ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครังที  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   และใหมี้ผลใชบ้งัคบัตงัแต่ วนัที  มีนาคม 

เป็นตน้ไป เพือใชบ้งัคบัแทนฉบบัเดิมทีไดรั้บการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เมือวนัที  

พฤศจิกายน  ประกอบดว้ย 

.  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

.  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวด 

3.  จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

. จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ซึงเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้ง

ตอ่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปัจจุบนั และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่การแข่งขนัในระดบั

ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี ยงัเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ

พนกังานในการทาํหนา้ทีตามภารกิจของบริษทัฯ  ดว้ยจิตสาํนึกทีดี  คณะกรรมการบริษทัถือวา่การปฏิบติั

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เป็นสิงสําคญัทีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ถือปฏิบติัจนเป็นหลกัประจาํ

ใจในการทาํงาน และติดตามอยา่งสมาํเสมอ  โดยบริษทัฯ  ไดแ้จกใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน พร้อมทงัเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  

การพฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนืองส่งผลใหใ้นปี  บริษทัฯไดรั้บคะแนน ดงันี  

-   ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี  บริษทัฯ  ไดค้ะแนน .  คะแนน 

ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดี”  
 

.   นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีใหเ้ป็นไปตามแนวทาง “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี  “ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใหก้าํหนดนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ เพือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

ดงันี  

 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมนัทีจะนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบติัในการ

ดาํเนินงานของบริษทั  

 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  

ระมดัระวงั  ซือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศทีเกียวขอ้ง 

 3. ดาํเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการกาํหนดอาํนาจ  หนา้ทีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน      

 4. ดาํเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงให้อยูใ่นระดบัที

เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกตอ้งเชือถือได ้
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 5. ดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัอย่างเพียงพอ  เชือถือได ้ และทนัเวลา  ตราบ

เท่าทีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้  ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยา่งเท่า

เทียมกนั 

 7. ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น  ผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคมและ

สิงแวดลอ้ม 

 8. มุ่งมนัสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยดึมนัในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้

ดว้ยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพอืเพมิศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคสิ์งทีดีทีสุดอยูเ่สมอ 

 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม   

ตลอดจนมุ่งมนัในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง  

 10. ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชนั   ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมาย

และสิทธิมนุษยชน 

 11. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือ

ประโยชน์ของบริษทัเป็นทีตงั  
 

นอกจากนี บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวด ดงันี 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 1.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้น  ไม่มี

การกระทาํใดๆ  อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้    โดยทาํหนา้ทีดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หุน้อยา่งเป็นธรรม   ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ทงัทีเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  ผูถื้อหุน้รายย่อย   หรือผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน    

ทงัสิทธิพนืฐานของผูถ้ือหุน้  สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเขา้

ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  เพือกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและตดัสินใจในเรืองทีมีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อ

บริษทั 

 1.2 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น     โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหนา้บน

เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที  และวาระการประชุม   โดยมี

คาํชีแจงและเหตุผลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทงัสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวก 

ต่อการเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจาํ

ทุกปีมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การใหค้่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 
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 1.5 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถ้ือหุ้น    เพือใหเ้กิด

ความถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ   ให้สิทธิผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  

และมีการใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทงัมีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผูถื้อหุน้    พร้อมผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระในวนัทาํการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

     1.7 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น     โดยบนัทึกการชีแจงขนัตอนการ 

ลงคะแนน รายชือกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารทีมาประชุมและลาประชุม  ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคาํถามคาํตอบ ไม่มีการเพิมวาระทีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม และ

เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

  จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของนอกเหนือจากสิทธิในการ

ลงคะแนนเสียงในทีประชุมผูถื้อหุ้น  จึงกาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้อง

คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้  ส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนและตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลและ

คุม้ครองใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิขนัพนืฐานโดยเท่าเทียมกนั  เป็นธรรม  ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั    

และจริยธรรมธุรกิจ      เพือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ    สิทธิขนัพนืฐาน   

ไดแ้ก่   

 -  สิทธิในความเป็นเจา้ของหุ้น  การซือขาย  หรือโอนหุน้ 

 -  สิทธิการมีส่วนแบ่งในกาํไร 

 -  สิทธิในการรับข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ 

 -  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพือใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ โดย 

 การออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุน้  เช่น  การเลือกตงักรรมการบริษทั  การกาํหนดค่าตอบแทน    

กรรมการบริษทั  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี  การอนุมตัิเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  สิทธิในการรับเงินปันผล 

รวมทงัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถื้อหุน้ 

  นอกจากสิทธิขนัพนืฐาน  คณะกรรมการบริษทัยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุน้ทงัตามกฎหมาย  และ

ดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ทีเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้น      โดยไม่

ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงันี 
 

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล   ผูถื้อหุน้มีสิทธิรับทราบขอ้มูลอยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษทัฯ   

ไดเ้ผยแพร่ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)   เพือให้ผูถื้อหุน้มีช่องทางทีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ  

ไดม้ากขนึ    เช่น    ผลการดาํเนินงาน     ขอ้มูลการทาํรายการทีเกียวโยงกนั    การซือขายสินทรัพยท์ีสาํคญั   

รายชือผูถื้อหุ้น    อนัดบัแรกของบริษทัฯ  ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น      เพือประชุมสามญัประจาํปี

ปัจจุบนัก่อนวนัประชุม  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน    วนั นบัจากวนัประชุม และขอ้มูลทีจาํเป็น 
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ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 
 

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ จดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํ 

ทุกปีภายใน    เดือน นบัแต่วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ   โดยวนั  เวลา และสถานทีประชุม ไม่เป็น

อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้น 

 ในปี  คณะกรรมการบริษทัมีมติไดก้าํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ในวนัที  

เมษายน  แตเ่นืองดว้ยสถานการณ์ Covid-19 รัฐบาลไดมี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งทีทวั

ราชอาณาจกัร ณ วนัที  มีนาคม  และขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา  แห่งพระราชกาํหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  (ฉบบัที ) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรือง สังปิด

สถานทีเป็นการชวัคราว (ฉบบัที ) ณ วนัที  มีนาคม   ดงันนัในวนัที  เมษายน  คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดมี้มติใหย้กเลิกการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวนัที  เมษายน  และเลือน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ออกไปไม่มีกาํหนด  ตอ่มาในวนัที  มิถุนายน  จึงไดมี้มติ

กาํหนดวนัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที   เมือวนัที  สิงหาคม   ณ โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ  เลขที    ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ   เพือไม่ใหผู้ถ้ือหุ้นสับสน  

พร้อมแนบแผนทีไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  และแจง้กาํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และ

วาระการประชุมทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ    ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พร้อมเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  ตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เพือใหผู้ถ้ือหุน้

ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา  เดือน 
  

                     ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น                                                  

 .   บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในการประชุม      โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย

เสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษทั 

           ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี    บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองเพอืบรรจุเป็น

วาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    ตงัแต่วนัที   ธนัวาคม  –  ธนัวาคม  โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทย

และภาษาองักฤษผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(www.btnc.co.th) ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล

เพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั   

                   . บริษทัฯไดเ้ปิดเผยหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทงัหมด 

ทีมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลทีบริษทัฯ ส่งให้ผูถื้อหุน้ในรูปเอกสารทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.btnc.co.th) ล่วงหน้า  วนั ก่อนวนัประชุม คือตงัแต่วนัที  กรกฎาคม     เพือให้ผู ้

ถือหุ้นทงัชาวไทยและต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก   รวดเร็ว  และมีเวลาพิจารณาขอ้มูลมาก

ยงิขึน    
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 3. บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม      ซึงมีการกาํหนดวาระการประชุมพร้อมขอ้ 

เท็จจริงและเหตผุล รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการ 

ประชุม  ประกอบดว้ย  รายงานประจาํปี  งบการเงิน    ประวตัิของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้เลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทั นิยามกรรมการอิสระ  ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบทีบริษทัฯ เสนอชือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  

แผนทีของสถานทีจดัประชุม           คาํอธิบายเอกสารและหลกัฐานทีผูถ้ือหุน้ตอ้งนาํมาแสดงในการเขา้ร่วม 

ประชุม     ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้      และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ 

ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม    วนั   โดยส่งวนัที    กรกฎาคม    เพือให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณา

ล่วงหน้า อีกทงัไดล้งประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนั  วนั ก่อนวนัประชุม  ตงัแต่วนัที 

-  กรกฎาคม  

 กรณีผูถ้ือหุ้นต่างชาติ บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนังสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ

ประชุมซึงมีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย 

 นอกจากนี  ผูถ้ือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทีไดจ้ดัทาํและปฏิบติัตามประกาศ

ของกระทรวงพาณิชย ์ ซึงมี    แบบ  คือ  แบบ  ก.  แบบ  ข.  และแบบ  ค.  โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบใดแบบหนึง 
 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้    และมีความรับผิดชอบตอ่ 

ผูถื้อหุน้โดยถือเป็นหนา้ทีทีตอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพอืเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซกัถามขอ้มูลของบริษทัฯ           

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  เมือวนัที  สิงหาคม  กรรมการบริษทัเขา้ร่วม

ประชุม    ท่าน   คิดเป็นร้อยละ  ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน    

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงินเขา้ร่วมประชุม และมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยาน

ในการนับคะแนน   สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

(www.btnc.co.th)  

 2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย  เมือถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษทัได้

แจง้จาํนวน / สัดส่วนผูถ้ือหุน้ทีเขา้ประชุม  หลงัจากนนั ประธานกรรมการบริษทักล่าวเปิดประชุม 

และแนะนาํกรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหาร   ผูส้อบบญัชี   และมอบใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็น

ผูด้าํเนินการประชุม  โดยไดชี้แจงกติกาทงัหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที

ลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมทุกรายซกัถาม  แสดง

ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ไดอ้ยา่งเต็มทีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  ตรงประเด็น  และ

สรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  Barcode  ทงัเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และ 

งดออกเสียง   พร้อมทงัมีการบนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจนถูกตอ้ง  ครบถว้น                                                                                                                                                                 

 3.  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครังที   เมือวนัที   สิงหาคม   บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ  

Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม การ
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ตรวจนบัคะแนนในแต่ละวาระใชร้ะบบ   Barcode    มีผูส้อบบญัชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนทุก

วาระเพือความโปร่งใส    นอกจากนี  ผูถื้อหุน้ / ผูรั้บมอบฉนัทะทุกคนยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหนา้จอ

ในหอ้งประชุมในแต่ละวาระวา่มีผูเ้ห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียงไปพร้อมกนัทนัที 

 การออกคะแนนเสียงให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูท้ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย   

และ/หรือ  งดออกเสียง และ/หรือบตัรเสีย เท่านัน   จากนันจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวน

เสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนั ๆ  

ทงันีในกรณีทีผูถื้อหุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนตามความประสงค์

ของท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้า บริษทัได้บนัทึกคะแนนตามความประสงค์

ของผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ ในปี  การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ

สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที   ทีบริษทัฯ เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 4. บริษทัฯ ดาํเนินการประชุมเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม ไม่มีการสลบัวาระ และไม่มี 

การเพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีไดก้าํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น  หรือเปลียนแปลงขอ้มูลสําคญั

โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 5. บริษทัฯ มีการบนัทึกวีดิทศัน์การประชุมผูถื้อหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม   ซึงผูถ้ือหุ้น

สามารถติดต่อไดที้เลขานุการบริษทั  และไดเ้ผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

                      6. วาระการประชุมผูถื้อหุน้ทีสาํคญั  ไดแ้ก่ 

 ( )   การจ่ายเงนิปันผล :    บริษทัฯ เสนอรายละเอียดเกียวกับการจัดสรรกําไร   

อตัราเงินปันผลทีเสนอจ่าย  พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 

บริษทัฯ  มีการเปรียบเทียบระหวา่งเงินปันผลทีจ่ายกบันโยบาย    และระหวา่งเงินปันผลทีจ่ายในปีปัจจุบนั 

กบัปีทีผ่านมา  พร้อมระบุวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล   และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ

โอนหุน้  

 (2) การเลือกตังกรรมการบริษทั :    บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุน้เลือกตงักรรมการบริษทั 

เป็นรายคน       และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั    

กรรมการบริษทัทีไดรั้บการเสนอชือไดผ้า่นการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน      และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามทีบริษทัฯกาํหนด  และตามประกาศของ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน     โดยมีขอ้มูลเบืองตน้ของบุคคลทีเสนอให้เลือกตงั    จาํนวนบริษทัทีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหาร ในบริษทัมหาชนอืน ในกิจการทีแข่งขนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั    

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ 

 กรณี  เป็นการเสนอชือกรรมการบริษทัท่านเดิม  จะมีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปี 

ทีผา่นมา    และจาํนวนวาระ / ปีทีเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :    บริษทัฯไดมี้การเสนอวงเงินค่าตอบแทนใหที้ประชุม

ผูถ้ือหุน้อนุมตัิเป็นประจาํทุกปี โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนก่อน
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เสนอคณะกรรมการบริษทั และไดม้ีการแจง้วงเงินทีไดรั้บอนุมติัและจาํนวนเงินทีจ่ายจริง รูปแบบการ

จ่ายเงิน รวมทงัมีการสรุปจาํนวนเงินทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

รายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจาํปี ในหวัขอ้ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหาร  

 (4) การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี :   บริษทัฯ เสนอชือผูส้อบ

บญัชี สํานกังานสอบบญัชี  ความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบตัิงาน จาํนวนปีทีทาํหนา้ที  เหตุผลทีเปลียนผูส้อบ

บญัชี    มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีทีผา่นมา    และค่าบริการอืนทีมีการรับบริการ

จากสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั  นอกจากนี ยงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัรา 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอืนในระดบัเดียวกนั      โดยผา่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

 หลังประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด  ชดัเจน  ครบถว้น  ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงในแต่ละวาระ   มีการบนัทึกรายชือกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน  

ผูส้อบบญัชี  ทีเขา้ร่วมประชุม บนัทึกวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน        บนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงที

ไดรั้บในแต่ละวาระทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียง  บนัทึกคาํถาม  คาํตอบ   ซึงรายงานการ

ประชุมดงักล่าวไดรั้บการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย  และประธานกรรมการบริษทัก่อนลงนามในฐานะ

ประธานทีประชุม  และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พร้อมทงัเปิดเผยผา่นเวบ็ไซต ์(www.btnc.co.th)  ทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ภายใน  วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพือเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มูล

ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถ้ึงการประชุมครังต่อไป พร้อมทงันาํส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

 2.1 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัโดยหุน้ 

ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั  เท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   

สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบ

ทีผูถ้ือหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้ และเสนอชือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

 2.3 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตงัเป็น 

กรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

 2.4 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ 
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อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 2.5 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกรายใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น    โดยส่ง

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพือการพิจารณาล่วงหนา้      โดยไดจ้ดัทาํฉบบั

ภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

 2.6 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและมีมาตรการ

ป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอื้นโดยมิชอบ     โดยห้ามมิให้

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   

 2.7 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร   รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง  ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ   ปฏิบติั

ตามกฎเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  

 จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง

เท่าเทียมกนั บริษทัฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุ้น     โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  ผูถ้ือหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั  ดงันี 
 

   2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

    1. การกาํหนดสิทธิออกเสียงในทีประชุม เป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุ้นถืออยู ่ โดย 

หนึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึงเสียง 

    2. การประชุมผูถื้อหุ้น     บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพือบรรจุ 

เป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  ล่วงหนา้ 

ก่อนการประชุมตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือง โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทย 

และภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

    3. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที  เมือวนัท ี  สิงหาคม  บริษทัฯ ส่งหนงัสือ 

บอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม  วนั  โดยส่งวนัที  

กรกฎาคม     ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม   รายงานประจาํปี   งบการเงิน   หนงัสือมอบ 

ฉนัทะแบบ ข.  ขนัตอนการมอบฉนัทะ ขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั    

และแผนทีสถานทีจดัประชุม ซึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัทีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนการ

ประชุม  วนั  เพือใหผู้ถ้ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

    บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้    กรณี เป็นผูถ้ือหุน้ต่างชาติ บริษทัฯ จดัส่ง

หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม     พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมชุด

ภาษาไทย 

   4. บริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา        และออกเสียง 
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ลงคะแนนในเรืองสาํคญั ๆ ของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุม    โดยผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือกรรมการตรวจสอบ   ซึงเป็นกรรมการ 

อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหนึงเขา้ประชุมแทน  เพอืเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน  ซึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ชือ   

ทีอยูแ่ละการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทงั  คนไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดั

ประชุม    หรือสามารถดูขอ้มูลเกียวกบักรรมการตรวจสอบทงั    คนไดจ้ากรายงานประจาํปี        ทีส่งไป

พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม   
 

    บริษทัฯ  อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   โดยได ้

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพือสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือ

มอบฉนัทะทีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้     ระบุถึงเอกสาร / หลกัฐานรวมทงัคาํแนะนาํ

ขนัตอนในการมอบฉนัทะและไม่ไดก้าํหนดกฎเกณฑที์ทาํให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download  

หนงัสือมอบฉันทะทีไดจ้ดัทาํ และปฏิบตัิตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยจ์ากเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.btnc..co.th)    ซึงมี    แบบ  คือ  แบบ  ก.   แบบ  ข.  และแบบ  ค.  (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อ

หุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ  และแต่งตงัให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

  ในปี    บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ครังที    วนัที    สิงหาคม   

                 5. บริษทัฯ จดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉันทะไวบ้ริการผูถ้ือหุ้น  โดย 

ไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 

    6. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และ 

ออกเสียงอยา่งเตม็ที  การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่    

ชวัโมง   และให้สิทธิผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัทีไดเ้ริมประชุมไปแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระทียงัไม่มีการพิจารณา  และนบัเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

    นอกจากนี  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเขา้

ประชุมและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ       โดยใชร้ะบบ  Barcode เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

และโปร่งใส 

 

      ราย        หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 

    ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 

         เข้าประชุมด้วยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 

              - มอบใหผู้อื้น 

508 

32 

5    

 

2 

      25 

12,000,000 

9,480,428 

3,670,068 

 

      3,000 

        5,807,360 

100.00 

79.00 

30.58 

 

   0.03 

      48.39 
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  2.2  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

                    บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อ 

บริษทัและผูถื้อหุน้    และกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ใหก้รรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ปฏิบติั 

หนา้ทีดว้ยความซือสัตย ์  มีความรับผิดชอบ   มีวินยัและมีจิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง   ไม่ใช ้

ตาํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง  และ/หรือผูอื้นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์  และทรัพยสิ์น 

ของบริษทัฯ โดยไม่นาํขอ้มูล  และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ   ไปใชเ้พือประโยชน์ของตนเอง   และ/หรือผูอื้น   

และหา้มกระทาํการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอืนใดให้ทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ           ซึงบริษทัฯ ได ้

แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  พนกังาน  และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th)  

เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจ    

 นอกจากนี  ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ   มีการกาํหนดเรืองดงักล่าว 

โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวสู้งสุด   คือ   การเลิกจา้ง    ซึงกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

ไดป้ฏิบติัตามทีกาํหนด 

  2.3 การดูแลการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ   

หา้มมิใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือขาย 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง    เดือน   ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   และกําหนดให้

กรรมการบริษัท    ผูบ้ริหาร   (รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  ทีมีหน้าทีรายงานการถือ

หลกัทรัพย ์              หากมีการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์     และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษทั     เพือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังต่อไป  ซึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครังจะมีวาระ

รายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร    และหากมีประกาศเปลียนแปลง

เกียวกบัเรืองดงักล่าว เลขานุการบริษทัจะส่งจดหมายแจง้ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทราบ พร้อมแนบ

สาํเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเรืองดงักล่าว 

    นอกจากนี  บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  โดย 

กาํหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร        ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร    และบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง   ตามแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย   ใหป้ระธานกรรมการบริษทั  

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ       และหากมีการเปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลง  

ใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ   

 ในปี     กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 
 

  2.4 การดําเนินการกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

    จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ในหัวขอ้ความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 
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 1. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรือรายการทีเกียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ  เป็น

ธรรม สมเหตสุมผล  มีกระบวนการทีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ทาํรายการ     โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษทัเป็นสาํคญั กรรมการบริษทัผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น ตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 2. ยดึถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย   โดยไม่กระทาํการใดๆ อนั

เป็นการขดัผลประโยชน์กบับริษทั  รวมทงัไม่มีการเอือประโยชน์  หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 

 3. กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีมีความ

เกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด 

 4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน หา้มทาํ

การซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วง  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 5. กาํหนดใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร   รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   มี

หนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อ

คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังต่อไป 

 6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูล   หรือความลบัของบริษทัทีตนเองทราบ  หรือไดรั้บทราบต่อ

บุคคลภายนอกหรือผูท้ีไม่เกียวขอ้ง  

 7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานของบริษทัทีมีอาํนาจหนา้ที อาจมีการกาํหนดชนั

ความลบัของขอ้มูลตามความสาํคญัของขอ้มูล    และการใหข้อ้มูลตอ้งอยูใ่นกรอบของหน้าทีและความ

รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมาย  

บริษทัฯ ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเกียวโยงกนัดว้ยความ 

รอบคอบมีเหตุมีผล   คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ     การกาํหนดราคาเป็นไปตามเงือนไขการคา้ 

ทีเป็นธรรมเสมือนการทาํรายการกับบุคคลทวัไป   จดัวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส  ปฏิบติัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน       โดยกาํหนดเป็นนโยบายหนึงในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  และ

กาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 

ในการรับทราบขอ้มูล 
 

      บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการ 

ทีเกียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยกาํหนดให้กรรมการบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดตอ้งออกจากห้องประชุม  และไม่ออกเสียงในวาระ

นนั  การพิจารณาการทาํรายการดงักล่าวไดพ้ิจารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการเพือประโยชน์

ของบริษทัฯ         เมือเสร็จสินการประชุมไดเ้ปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)   โดยไดเ้ปิดเผยถึง 
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ชือ  ความสัมพนัธ์ของบุคคลทีเกียวโยง   การกาํหนดราคา  มูลค่าของรายการ  คู่สัญญา  เหตุผลความจาํเป็น

ของรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและความเห็นทีแตกต่าง (ถา้มี) รวมทงัมีการบนัทึก 

ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได ้   และยงัไดท้าํการสรุปไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี  

(แบบ  - )  และรายงานประจาํปี (แบบ - )    

    บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการอนุมัติหลกัการเกียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการค้า

ทวัไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ  กบักรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งเป็น 

ประจาํทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที   หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    เพือ 

ให้กรรมการบริษทัชุดใหม่ไดท้ราบเกียวกบัเรืองดงักล่าว    และให้สรุปรายการดงักล่าวทุกไตรมาส     เพือ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

    ในปี   บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการเกียวโยงกนัหรือซือขายทรัพยสิ์นทีเป็นการฝ่าฝืน  

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 3.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ    โดย

คาํนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงทีมีกบับริษทั เพือให้มนัใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและ

การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั    จึงไดก้าํหนดนโยบายเพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สียแต่ละกลุ่ม   ตลอดจนคาํนึงถึง ชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาอย่างยงัยืน   ต่อตา้นการ

ทุจริต   การคอร์รัปชนั ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม  โดยเป็นส่วน

หนึงของรายงานประจาํปี 

 3.3 คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการให้มีช่องทางและขนัตอนทีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถ 

รายงานหรือร้องเรียนในเรืองทีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั  ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน

หรือเรืองทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 3.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังานหรือ 

ผูแ้จง้เบาะแส  ในเรืองทีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัหรือเรืองทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ      

บริษทัฯ ยดึมนัในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอก

องคก์ร  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ร่วมกนั     เอือประโยชน์ซึงกนัและกนัอนัจะนาํไปสู่การทาํธุรกิจทียงัยนื    จึงไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติั      

ไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ        เพือใหเ้กิดความมนัใจวา่สิทธิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของผูม้ี 

ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย     และกรณีทีเกิดความเสียหายบริษทัฯ และผูม้ีส่วนได ้

เสียกลุ่มตา่ง ๆ  จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกนักาํหนดมาตรการทีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 
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 จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึงไดแ้จก 

ใหแ้ก่กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  พนกังานทุกคน      และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th)   

เพือใหก้รรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร     และพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้  คู่คา้ 

คู่แข่ง เจา้หนี พนกังาน  ชุมชนและสังคม สิงแวดลอ้ม  และภาครัฐ     สิงแวดลอ้ม      คณะกรรมการบริษทั

ใหค้วามสาํคญัต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยา่งมาก    เพราะธุรกิจจะอยูไ่ดต้อ้งมี   จริยธรรม    

คุณธรรมทีดี เป็นทีเชือถือและยอมรับโดยทวัไป  ซึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ  มีความเจริญกา้วหนา้  มนัคงอยา่ง

ยงัยนื  ดงันี 

 ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผดิชอบ   ระมดัระวงั   ซือสัตย ์  สุจริต    เพือสร้าง

ผลตอบแทนทีดีใหก้บัผูถ้ือหุ้นอยา่งต่อเนืองและยงัยืน   โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั  ดงันี 

 1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

 2. ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   ซึงจะช่วยสร้างความเชือมนัและความมนัใจ

ต่อผูถื้อหุ้น  อนัจะนาํไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งยงัยืน  

 3. มีการพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหน้าอยา่งต่อเนือง  ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น

อยา่งเหมาะสม 

 4. รายงานสารสนเทศสาํคญัทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  ทงั

สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี   และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์     ตามกฎหมายและ

ประกาศทีเกียวขอ้งโดยไมก่ระทาํการใดๆ  ทีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ถึง

สารสนเทศของบริษทั 

 5. จดัใหม้ีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจาํปี 

 6. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ

บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 7. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

ผูถ้ือหุน้ 

 8.  เผยแพร่หนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้น ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

 9. อาํนวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุน้ โดย วนั เวลา สถานที และวิธีการ ไม่เป็น

อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้น     รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย

ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผูอื้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
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 10. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล    และ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั เสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของ

ตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 บริษทัฯมีกลไกทีทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความเชือมนัวา่จะไดรั้บขอ้มูลทีถูกตอ้งและผลตอบแทนที

เหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  มีการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั    

มีมาตรการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเกียวกบัข่าวสารทีเป็นความลบั  

หา้มกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และผูป้ฏิบติังานทีรับทราบขอ้มูลภายใน   นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้

เพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืนโดยมิชอบ เพือการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง    เดือน ก่อน

เผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 

 ในปี  บริษทัฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี    ทงันีผูถ้ือหุน้ทุกราย ไดรั้บเชิญเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี     และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ    โดยไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารทีสําคญัในหลากหลายรูปแบบ    อาทิ   เอกสารสิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์    นอกจากนี   

บริษทัฯ ยงัไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เป็นประจาํทุกไตรมาส   และเปิดเผยการทาํรายการที

สาํคญั   เช่น  รายการทีเกียวโยงกนั ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  

 

ลูกค้า 

 บริษทัฯ ตระหนกัวา่ความพึงพอใจและความเชือมนัของลูกคา้เป็นกุญแจสําคญั อนันาํไปสู่

ความสาํเร็จของบริษทัอยา่งยงัยนื  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจ  จาํหน่ายสินคา้  และบริการ  ทีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 2. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมนั  พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิมคุณค่า

ใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนือง  พร้อมกบัการใหข้อ้มูลทีจาํเป็น

ต่อการตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง 

 3. ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย ์ สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ทีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชน์ตนเองหรือผูที้เกียวขอ้ง

โดยมิชอบ 

 4. ไม่เรียก  รับ  หรือยินยอมทีจะรับ   ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดทีไม่สุจริตจากลูกคา้  ทงั

ทางตรงและทางออ้ม 

 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้  ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้ ใหรี้บแจง้ลูกคา้เป็นการ

ล่วงหนา้ เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
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 6. จดัใหม้ีช่องทางการสือสาร   เพือใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนต่อบริษทั   และคาํร้องเรียนพึง

ไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม  

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยดึถือความซือสัตยย์ตุิธรรม  ใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งแก่ลูกคา้  ใหบ้ริการ และ

ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความมีนาํใจ  โดยกาํหนดนโยบายคุณภาพไวด้งันี  “ เป้าหมายคอืความเป็นหนึง  ทุกสิงที

ทําคือความทันสมัย  คุณภาพทีให้คือดีทีสุด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ”  คาํร้องเรียนของลูกคา้พึงไดรั้บ

การเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมเพือสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  รักษาความลบั

ทางการคา้ของลูกคา้  เพือพฒันาสินคา้และบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  

เพือเพมิคุณค่าใหแ้ก่สินคา้ และบริการอยา่งต่อเนือง   
 

 คู่ค้า 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกาํหนดเป็น

นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)      ทีมีการดาํเนินธุรกิจตาม

กฎหมายปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่

คา้บนพนืฐานของการแข่งขนัทีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึงกนัและกนั 

 2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชน์ตนเองหรือ

ผูเ้กียวขอ้งโดยมิชอบ 

 3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกนั   แลกเปลียนความรู้   ร่วมกนัพฒันาและเพิม

คุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ  เพือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้รีบ

เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

            .        ไม่เรียก  รับ  หรือยนิยอมทีจะรับ  ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อืนใด  ซึงอยูน่อกเหนือ

ขอ้ตกลงทางการคา้ 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามขอ้ตกลง เงือนไขทางการคา้  และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้ง    มีการ 

สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปลียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสินคา้  และบริการ  

เพือเพมิคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ ไม่เรียก รับ หรือ  ยินยอมทีจะรับทรัพยสิ์น   หรือประโยชน์อืนใด    

ซึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้   ในปี  ไม่มีกรณีทีไม่ปฏิบติัตามสัญญาทีมีต่อคู่คา้ 
                      

คู่แข่ง 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย    โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั 

ดงันี 

 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม    โดยคาํนึงถึงจริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 
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   2.  ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

   บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ    โดยปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยสุจริต 

ภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทงันี บริษทัฯ ถือวา่คู่แข่งเป็นส่วนหนึงในการเสริมสร้างศกัยภาพ 

ขององคก์รใหมี้ความมนัคง  และแขง็แรงยิงขึน   ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา   บริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ   

กบัคู่แข่งทางการคา้ 
 

 เจ้าหนี 

 คณะกรรมการบริษทัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพือสร้างความเชือถือ

ใหก้บัเจา้หนี โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ปฏิบติัต่อเจา้หนีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 3. บริหารงานเพือให้เจา้หนีมนัใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนีทีดี 

 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา  

 5. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึง  ให้รีบแจง้ให้เจา้หนีทราบเป็นการ

ล่วงหนา้เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามเงือนไขทีมีต่อเจา้หนีการคา้และเจา้หนีเงินกูโ้ดยเคร่งครัด   ในปีทีผา่น 

มาบริษทัฯ จ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีการคา้ตรงตาม    Credit Term    ทีไดต้กลงไวล้่วงหนา้     และจ่ายคืนเงินกู ้

พร้อมดอกเบียตามเงือนไขทีกาํหนด   โดยไม่มีการผิดนดัชาํระแต่อยา่งใด   
 

พนักงาน 

 คณะกรรมการบริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของบริษทั 

โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขนัพนืฐานในการทาํงาน 

ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เกียวขอ้ง 

 2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทั 

 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน   ไม่เลือกปฏิบติั   ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทางเพศ  สี

ผิว เชือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอืนใดทีไม่ไดเ้กียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

 4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม แลกเปลียนความรู้ เพือพฒันาความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรอย่างทวัถึง สร้างความมนัคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ตาม

ศกัยภาพของแต่ละคน 

 5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันาบริษทั 

 6. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หนา้ที ความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน 
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 7. จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ทีเหมาะสมแก่พนกังาน   อาทิ การรักษาพยาบาล 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

 8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางสือสาร เสนอแนะและร้องทุกขเ์กียวกบัการทาํงาน   ซึง

ขอ้เสนอต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้าง

ความสัมพนัธอ์นัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 9.     จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ที รวมทงัจดัสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพือเป็นการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน 

 10.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุดในการสร้างความสาํเร็จใหก้บับริษทัฯ บริษทัฯ 

ปฏิบติัต่อพนกังานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์  สิทธิมนุษยชน  

จริยธรรม     และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความสามารถตามศกัยภาพของแต่ละคน     เพือความกา้วหนา้ 

และสร้างความมนัคงในอาชีพ รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันา

บริษทัฯ     ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และ

การปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน   ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม   มุ่งเนน้ความปลอดภยัและ

สุขอนามยัในสถานทีทาํงานอยา่งเหมาะสม เพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทาํงาน  และจดัสวสัดิการ

ต่างๆ ใหก้บัพนกังานดว้ยความยุติธรรม  
 ในปี  ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการ

ป้องกนัโดยจดัให้มีการทาํความสะอาดและฉีดพ่นนาํยาฆ่าเชือภายในสาํนักงานและร้านคา้เป็นประจาํ เพือให้

มนัใจในความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้และผูม้าติดต่อ มีการจดัสเปรยแ์อลกอฮอลล ์ หนา้กากผา้ให้แก่

พนกังาน การเวน้ระยะห่าง การวดัอณุหภูมิเพือเป็นการคดักรองเบืองตน้ก่อนเขา้สถานทีทาํงาน และการ

ทาํงานทีบา้น (Work from home) สาํหรับบางหน่วยงาน เพอืเป็นการลดความเสียงและป้องกนัโรค Covid-19 

และบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํประกนัภยัโรค Covid-19 ใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

 บริษทัฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือการออมเงินและเป็นหลักประกันของพนักงานใน

อนาคต โดยสมาชิกตอ้งส่งเงินเข้ากองทุน และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตรา

เดียวกัน นอกจากนีบริษทัส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน กับโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์เพือพนักงาน

เครือสหพฒัน์”  และจดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยัการประสบอุบตัิเหตุให้กบัพนกังานตามความเหมาะสม

เพือเป็นหลกัประกนัความเสียงภยัทีอาจเกิดขึนกบัพนักงาน มีการจดัการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร 

ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพือเป็นการพฒันา

และเพิมความรู้ ความสามารถ  และทกัษะในการทาํงานให้แก่พนกังานอย่างต่อเนือง มีเครืองแบบพนกังาน

ขายเพือความเป็นระเบียบ และภาพลกัษณ์ทีดี มีเครืองแต่งกายพนักงานสํานักงาน เพือให้พนักงานแต่งตัว



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  

 

 
ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ................................ หนา้ 41 

 

สวย มีสวสัดิการดา้นการซือสินคา้ราคาพิเศษของบริษทั โครงการเงินกูเ้พือทีอยูอ่าศยั โดยร่วมมือกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในอตัราดอกเบียตาํ    
 

ชุมชนและสังคม 

 คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อประเทศชาติ 

ชุมชนและสังคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน เพอืธาํรงรักษาไวซึ้งสังคมและส่วนรวมทีดี   

โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่ดาํเนินธุรกิจทีทาํใหส้งัคมเสือมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืนทีอยูร่่วมในชุมชน

และสังคม 

 2. ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม     ให้เกิดขึนในบริษทั

และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนือง 

 3. กาํหนดใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีเกิดขึนต่อชุมชนและสังคม  อนัเนือง 

มาจากการดาํเนินงานของบริษทั 

 4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน 

 5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ในการพฒันาชุมชน  

 6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์  

 7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 

 8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนระหว่างบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพืนฐานของความ

ถูกตอ้ง โปร่งใส  เป็นธรรม 

บริษทัฯ มีการปลูกฝังจิตสาํนึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึน 

ในบริษทัฯ  โดยกระทาํอยา่งต่อเนือง และสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย

ส่วนรวม 

- ร่วมกิจกรรม “โครงการนาํใจใหก้าชาด”  บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย   

- ร่วมกิจกรรม “โครงการสมาคมรักแม่” บริจาคเงินใหส้ภากาชาดไทย  

- ร่วมบริจาคชุด PPE และหนา้กากผา้ ใหแ้ก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บุคลากรทาง    

  การแพทย ์ใชป้้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

- ร่วมมือกบับริษทัเอกชน หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชน ในการจดัหาอุปกรณ์ชุด  

   PPE และหนา้กากผา้ เพือบริจาคใหแ้ก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บุคลากรทาง    

  การแพทย ์ใชป้้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
   

สิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม   โดยมีการกาํหนด

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 
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 1. ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม   โดย

คาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่ง

สมาํเสมอ 

 2.      สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตสํานึกใหพ้นกังานทุกระดบั   เกิดความร่วมมือและ

ความรับผดิชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยนื 

 3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเรืองสิงแวดลอ้ม 

 4.    ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ตงัแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการ

บาํบดัและฟืนฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 

 5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อปุทาน (Value Chain) ทีดาํเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

ภาครัฐ 

 บริษทั ฯ ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติั  ดงันี 

 1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ดาํเนินการใดๆ  

อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

 2. ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง  เมือมีการติดต่อทาํธุรกรรมกบัเจา้หนา้ทีหรือหน่วยงานของรัฐ 

 3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสม  

 4. ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ    ในแต่ละ

ประเทศ หรือทอ้งถิน 

บริษทัฯ  จ่ายภาษีถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทงัภาษีมูลค่าเพิม   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีป้าย  ภาษโีรงเรือน  ภาษีศุลกากร   อากรแสตมป์ และภาษีนิติ 

บุคคล 
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   ขอ้บงัคบั  และขอ้ผกูพนัตามสัญญาทีเกียวกบัสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  และไม่นาํทรพัยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวไปใชห้รือให้บคุคลอืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 
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 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอื้นไปใชเ้พือ

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

 4. ผลงานทีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือทีเกิดขึนจากการปฏิบติัหนา้ทีใหถื้อเป็นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของบริษทั     และเมือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว 

คืนใหบ้ริษทั   ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

  บริษทัฯ มีนโยบายไม่เกียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ

หรือนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

 การบริการดา้นเครืองหมายการคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

         1.1     เครืองหมายการคา้ต่างประเทศ   บริษทัฯ      เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑท์ีมีชือเสียงในตา่งประเทศอย่างถูกตอ้ง   และไดท้าํสัญญายินยอมใหบ้ริษทัในกลุ่มใชเ้ครืองหมาย

การคา้อยา่งถูกตอ้งเช่นกนั  เช่น  Guy Laroche โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

         1.2     เครืองหมายการคา้ในประเทศ      บริษทัฯ     เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑที์มีชือเสียงในประเทศอยา่งถูกตอ้ง   และไดท้าํสัญญายนิยอมใหบ้ริษทัในกลุ่มใช้เครืองหมาย

การคา้อยา่งถูกตอ้งเช่นกนั  เช่น  GSP  JOUSSE  C&D  LOF-FI-CIEL  โดยได้รับค่าตอบแทนในรูป

ค่าลิขสิทธิ 

 ในปีทีผ่านมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่อยา่งใด 
 

 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่กระทาํการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการทีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพือนาํไปเป็นส่วนหนึงในการ

ปฏิบติังาน 

 3. ไม่จาํกดัความเป็นอสิระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือชาติ ศาสนา การเมืองหรือ

เรืองอืนใด  ทงันีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 

 4. จดัใหม้ีช่องทางการสือสาร      เพอืใหพ้นกังานหรือผูท้ีเชือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือ

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคาํร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และ

ดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม 

  บริษทัฯ มีความมุ่งมนัทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทงัเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร และเพือให้แนวทางการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั

ฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงมีนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ดงันี 

1. บริษทัฯ จะไม่จา้งแรงงานเด็ก ไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และไม่ดาํเนินกิจกรรมทีส่ง    

 ผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก 

2. บริษทัฯ   จะมีการปฏิบติัต่อแรงงานทีเขา้มาทาํงานในบริษทัฯ   อยา่งไม่เป็นทางการ   เช่น 
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 แรงงานต่างดา้ว อยา่งเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. บริษทัฯ จะมีการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม  เกียวกบั 

 กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัของพืนทีและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่จดัหาผลิตภณัฑ ์  หรือบริการใหก้บัองคก์รอืน    ทีจะนาํไปใชใ้นการละเมิด 

 สิทธิมนุษยชน 

5. บริษทัฯ จะไม่ร่วมเป็นหุน้ส่วนกบัองคก์รทีมีการดาํเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

 บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย  ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนั   โดยกาํหนดแนวทาง

ปฏิบติั ดงันี 

 1.      สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

ดว้ยความซือสัตย ์ สุจริต 

 2.      จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม   เพือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริต   การ

คอร์รัปชนัต่างๆ 

 3.      ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือ

ยอมรับซึงทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อืนใด  สาํหรับตนเองหรือผูอื้นทีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั  หรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ทีในทางทีมิชอบ หรืออาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

 4.      ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหห้รือเสนอทีจะใหท้รัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก  เพือจูงใจใหบุ้คคลนนักระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดทีผิดต่อ

กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ทีของตน 

 5.     จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกตอ้ง 

 6.      จดัใหม้ีช่องทางในการสือสารเพือให้พนกังานและผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งสามารถทีจะแจง้

เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมนัใจไดว้า่จะไดรั้บการคุม้ครอง  และตอ้งมีการแต่งตงัเจา้หนา้ทีทีมีหน้าที

ตรวจสอบทุกเบาะแสทีมีการแจง้เขา้มา 
 

จากนโยบายและแนวปฏิบติั ดงักล่าว  บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานความถูกตอ้ง   

โปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย   ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตย ์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ  มีวินยั   และมี

จิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวมและตอ่ตนเอง  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง/หรือผูอื้นโดยมิ

ชอบ   ห้ามรับเงินผลประโยชน์อืนใด  อนัเกียวเนืองกบัการทาํงานใหบ้ริษทัฯ   ซึงถือเป็นนโยบายให้

พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั ว่าจะไม่สร้างความสาํเร็จของงานในหนา้ทีดว้ยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดย

เด็ดขาด หากพบวา่มีการละเมิด นโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหนา้ทีการทาํงาน โดยกาํหนดบทลงโทษ

ทางวินยัไวสู้งสุด  คือ การเลิกจา้ง  นอกจากนี บริษทัฯ มีสาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบ 
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และประเมินความเสียงจากการทจุริต และยงัมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทาํหนา้ทีพิจารณาสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน   และติดตามผลการตรวจสอบภายใน  หากมีการทุจริต  หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

 ในปีทีผา่นมา   บริษทัฯ ไม่มีกรณีการให้สินบนเพือผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั แต่อยา่งใด 

อีกทงัทางบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต นอกจากนีใน

ดา้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ยงัไดก้าํหนดเรือง 
     

1. การเลยีงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางทีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม อยา่งไร

ก็ตาม  การเลียงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  หรือการรับการเลียงรับรอง  ตามธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบติั  เพอืรักษาไวซึ้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างกนั  เป็นสิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม  โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่รับ  หรือให้ของขวญั  ของกาํนลั การเลียงรับรอง ทีอาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ

อยา่งหนึงอยา่งใด    หากจาํเป็นตอ้งรับหรือให้ของขวญั ของกาํนลั การเลียงรับรอง  ตามประเพณีทีมีมูลค่า

เกินกวา่ปกติวิสัย  ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 2. กรณีไดรั้บมอบหมาย  หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน

ภายนอกอาจรับเงิน  สิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนันกาํหนดและใชเ้ป็น

การทวัไป เช่น  การไดรั้บของขวญั ของกาํนลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 

 3. กรณีทีตวัแทน   คู่สัญญา  หุ้นส่วน  หรือผูอื้นใด  ทีตอ้งการใหข้องขวญั  ของกาํนลั  หรือ

การเลียงรับรองในนามของบริษทั  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  

 4. ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งในเรืองเหล่านี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณทีเหมาะสม    
 

นโยบายด้านการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ    มีนโยบายในการบริหารจดัการ    เพือส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรมทงัใน

ดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  การ

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ใหก้บัหน่วยงานทีอยูใ่นขอบเขตอิทธิพลขององคก์ร รวมทงัการเคารพต่อ

สิทธิในทรัพยสิ์น  

ในปีทีผา่นมา บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
 

 นโยบายด้านแรงงาน   

 บริษทัฯ     มีนโยบายในการบริหารจดัการดา้นแรงงาน       เพือใหเ้กิดการจา้งงานและปฏิบติัต่อ 

แรงงานอยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบติัดงันี 

1. กรณีบริษทัฯ   มีการเปลียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ  ทีมีผลกระทบต่อพนกังาน เช่น  การ  

          เปลียนเวลาการทาํการ การปิดกิจการทีมีผลต่อการจา้งงาน  บริษทัฯ จะจดัให้มีการแจง้การ 
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 ใหข้อ้มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสม และพิจารณาร่วมกบัตวัแทนลูกจา้ง เพือหาแนวทาง 

ในการลดผลกระทบทีมีต่อพนกังาน รวมทงัมีการแจง้ไปยงัตวัแทนภาครัฐ เพือให้ผูท้ี

เกียวขอ้งมีการตรวจสอบร่วมกนั เพือบรรเทาผลกระทบดา้นลบเท่าทีเป็นไดม้ากทีสุด 

2. บริษทัฯ จะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของลูกจา้ง โดยเจา้หนา้ทีบุคคล 

  มีหนา้ทีดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

3. เมือมีการดาํเนินงานในต่างประเทศ  บริษทัฯ จะพยายามเพิมการจา้งงาน  การพฒันาอาชีพ     

 การเลือนตาํแหน่งและความกา้วหนา้ของบุคคลในประเทศนนั รวมทงัมีนโยบายในการ

จดัหาและกระจายงานไปยงักิจการในทอ้งถินทีดาํเนินการอยู ่

4. บริษทัฯ จะหลีกเลียงการกระตุน้ให้ภาครัฐเขา้มาดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการจาํกดัสิทธิ

เสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการโนม้นา้ว   

เพือใหเ้กิดการจาํกดัสิทธิดงักล่าว 

5. บริษทัฯ   ยอมรบัและเคารพสิทธิของพนกังาน         ในการปฏิเสธงานทีไดพ้ิจารณาอยา่งมี    

            เหตุผลวา่อาจจะมีอนัตรายหรือเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต   หรือสุขภาพของตนเอง  หรือ 

ชีวิต และสุขภาพของผูอื้นโดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานของตนเองรับทราบ  ในปีที

ผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม     

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํหนด จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน 

ดงันี 
 

1.  ความรับผิดชอบในหน้าที  

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี       ไดม้ีการดาํเนินการมา

อยา่งต่อเนือง เพอืใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานรบัทราบและถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทาง

เดียวกนัภายใตก้รอบจรรยาบรรณ  และดาํรงตนอยูไ่ดด้ว้ยความซือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั  รอบคอบ เพือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั   และผูท้ีเกียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดก้าํหนดจรรยาบรรณ ดงันี 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

 1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  ซือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศทีเกียวขอ้ง 

 2. ปฏิบติัหนา้ทีอย่างเต็มความสามารถ  เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงการเขา้

ประชุมทุกครัง ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็น 

 3. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ไม่มี

สิทธิออกเสียงในเรืองทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมี

เหตุผล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทั  เพือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
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 5. ในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงหลกัทรัพยข์องบริษทั   กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร   

รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งและรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 6. หา้มกรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ทาํการซือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง   

เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 7. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูที้มีความเกียวขอ้ง 

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 8. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

พนักงาน 

 1. สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจการของบริษทัอยา่งสมาํเสมอและ

ปฏิบติังานในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ       เพือให้เกิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่

บริษทัและพนกังาน 

 2. ปฏิบติัตามกฎหมาย   นโยบาย   ขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน   ระเบียบและประกาศต่างๆ   

ทีเกียวขอ้ง 

 3. ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อด้วยกิริยามารยาท   อธัยาศยัอนัดีงาม   และการบริการทีเป็นเลิศ   รักษา

ภาพลกัษณ์และชือเสียงของบริษทั 

 4. รักษาความลบัทางการคา้และไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทัเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 5. หา้มกูย้ืมเงินจากลูกคา้  ผูเ้กียวขอ้งกบัลูกคา้หรือผูท้าํธุรกิจกบับริษทั  เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงิน

จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 6. ปฏิบติัตามคาํสังอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   

 7. ยดึมนัในการทาํงานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามคัคี  และเคารพในสิทธิซึงกนัและกนั   เพอื

ประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน   

 8. ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความมีนาํใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี   ไม่กล่าวร้ายต่อผูอื้นโดย

ปราศจากความจริง   รวมทงัไม่นาํผลงานของบุคคลอืนมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 

 9.  ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความตงัใจ  ซือสัตย ์ สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรไดส้าํหรับ

ตนเอง  หรือผูอื้น  โดยอาศยัหนา้ทกีารงานทีทาํกบับริษทั 

 10.  ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ไม่ประมาทเลินเล่อ   จนเป็นเหตุใหเ้กิด

ความเสียหายต่องาน  หรือทรัพยสิ์นของบริษทั 

 11. ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายทีเกียวขอ้ง    โดยใช้

สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม  หลีกเลียงการมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดั

ต่อความสงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
 

2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทั  
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 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  มีหนา้ทีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชท้รัพยสิ์น

ของบริษทั  และทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ใชท้รัพยสิ์นในการดาํเนินธุรกิจโดยไม่นาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้พอืประโยชน์ส่วนตน

หรือบุคคลภายนอก 

 2.   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นมิใหสู้ญหาย   ชาํรุด     หรือนาํไปใชใ้นทางทีผิด

เสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบ  ไม่วา่โดย

ทางตรงหรือทางออ้ม 

 3.  ดาํเนินการใหม้ีการประกนัภยัในวงเงินทีเพียงพอตอ่ความเสียหายทีจะเกิดขึนกบัทรัพยสิ์น 

 4. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้าย ละเมิด  สอดแนม  แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอื้น  หรือสร้างหลกัฐาน

ทีเป็นเทจ็  อนัอาจก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร  และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

 5. ใชอี้เมลลแ์ละอินเตอร์เน็ตทีจดัให ้เพอืธุรกิจของบริษทัอยา่งระมดัระวงั และไม่นาํมาซึง

ความเสือมเสียชือเสียงของบริษทั 

 6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผูอื้นใชร้หัสผา่นสาํหรับเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ  ของ

บริษทั 

 7. ไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปทาํซาํ ดดัแปลงหรือกระทาํการใดๆ เพือประโยชน์

ส่วนตวัหรือประโยชน์ของผูอื้น  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

 8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา   เมือพบเห็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจนาํไปสู่

การละเมิดสิทธิ หรือการกระทาํทีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

 9. ดูแลใหม้ีการจดัเก็บเอกสารทีสาํคญัของบริษทัใหค้รบถว้นตามเวลาทีกฎหมาย   หรือ

ระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนดและเมือพน้ช่วงระยะเวลาทีตอ้งเก็บรักษาเอกสารแลว้  พนกังานทีเกียวขอ้งตอ้ง

ดูแลใหม้ีการทาํลายดว้ยวธีิทีเหมาะสม 
 

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส    หรือขอ้

ร้องเรียน เมือพบเรืองทีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั  

ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทงัการรับขอ้ร้องเรียนในกรณี

ทีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ   หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม       โดยผ่านช่องทางและ

กระบวนการทีบริษทักาํหนด 

 บริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนทีเป็นระบบและยตุิธรรม ขอ้มลูของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั

ของบริษทั 

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
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 1. ผูร้้องเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้  หากเห็นว่าการเปิดเผยนันจะทาํให้เกิด

ความไม่ปลอดภยั  หรือความเสียหาย 

 2. บริษทัจะเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน   

โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนทีเป็นพนกังาน    รวมถึงผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง  จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม  อนัเนืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้

ร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบติังาน เปลียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
 

4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย  

 ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ทีรับผิดชอบและใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เพือใหรั้บทราบเขา้ใจ   และ

ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้ หากจรรยาบรรณทีกาํหนดไวไ้ม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยงั

มีขอ้สงสัย  ไม่สามารถปฏิบตัิหรือตดัสินใจได ้  ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขนั  ในกรณีทีมีขอ้

ขดัแยง้ใหถ้ือคาํวินิจฉยัของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษทั  เป็นทีสินสุด 
 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

   ในกรณี   ทีผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย       มีประเด็นทีเกียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทาง 

การเงิน  ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง   หรือการกระทาํผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ   ผูถื้อหุน้  ผูม้ี 

ส่วนไดเ้สีย     สามารถติดต่อสือสารผา่น   นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน   ซึงรับผดิชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์

และดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    โทรศพัท ์ - -   ต่อ  โทรสาร - -

0019   E-Mail address : nokbtnc@gmail.com      ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

ทงันี  ผูแ้จง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถกูรักษาไวเ้ป็นความลบั  ซึงในปี    บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้

ร้องเรียนจากผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย     
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 4.1 คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง    โปร่งใส 

ทนัเวลา  ตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง     ทงัสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  และ

สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์   ซึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น   รวมทงัการเปิดเผย

ขอ้มูลอืนตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าทีไม่กระทบตอ่

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั      โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั      ช่องทางการ

เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอืนๆ  ทีสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทวัถึง   เท่าเทียมกนั  

 4.2 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการทาํหนา้ทีนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เพือสือสารกบับุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัของการมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  

ของบริษทัฯ หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และ   ตลาด 
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงใน

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้  เพือใหผู้ถื้อหุ้น

และผูส้นใจลงทุน   ไดท้ราบข่าวสารทีสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว   ทนัเวลา  โปร่งใส   เท่าเทียมกนั  และ

คุณภาพเดียวกนั  โดยแบ่งเป็น 

(1) สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี   ไดแ้ก่    งบการเงิน   แบบแสดงรายการ 

 ขอ้มูลประจาํปี  (แบบ  - )  และรายงานประจาํปี  (แบบ  - ) 

(2) สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์  ไดแ้ก่  การไดม้า/จาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ รายการ 

ทีเกียวโยงกนั   การเขา้ร่วมลงทุน    การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล    การใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงิน  ฯลฯ 

 โดยจดัส่งสารสนเทศดงักล่าวผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และส่งในรูปแบบเอกสารสิงพิมพต์่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกาํหนด  เพือเผยแพร่

ต่อไป    พร้อมทงัเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์  (www.btnc.co.th)    ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  มีการปรับปรุง 

ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ   
 

   สารสนเทศทีเปิดเผยใน  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ  - )  และรายงานประจําปี   

(แบบ  - )   ไดจ้ดัทาํและเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ปี  เพือแสดงถึง

ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ  ดงันี 
 

   (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชือผูถื้อหุ้น  อนัดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัปิด 

สมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพือประชุมสามญัประจาํปีปีปัจจุบนั  และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์(www.btnc.co.th)     

   (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการเปลียนแปลงการถือหุ้น

บริษทัฯ ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  ในหวัขอ้  โครงสร้างการจัดการ 

   (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภาวะ

อุตสาหกรรมและการแข่งขนั   

   ( )    โครงสร้างธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่าง

ชดัเจน ในหัวขอ้ โครงสร้างรายได ้

   (5) ความเสียงในการดําเนินธุรกิจ  มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเสียงต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ    โดยกล่าวถึงลกัษณะความเสียง  สาเหตุและผลกระทบ  รวมทงัแนวทางในการป้องกนั  หรือลด

ความเสียง ในหวัขอ้ ปัจจยัความเสียง 

   (6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  การ

เปลียนแปลงทีสําคญั 
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   (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร  พร้อมทงัระบุว่ากรรมการบริษทัรายใดเป็นกรรมการอิสระ  มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าทีของ

คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดยอ่ย  จาํนวนครังของการประชุม  จาํนวนครังทีกรรมการบริษทั

แต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในแตล่ะคณะ การถือครองหลกัทรัพย ์จาํนวนบริษทัทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  

และประวติัการอบรมของกรรมการบริษทั  ในหวัขอ้  โครงสร้างการจัดการ 

   (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนแก่  

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  รวมทงัรูปแบบ  โดยในส่วนของกรรมการบริษทัมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็น

รายบุคคล    ในหัวขอ้   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท       ส่วนของผูบ้ริหาร   ในหัวขอ้  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริหาร   และผู้บริหาร  

   (9) การกาํกบัดูแลกจิการ  มีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ 

ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์  (www.btnc.co.th)   รวมทงัมีการเปิดเผยถึงการปฏิบติัตาม

นโยบาย 

   (10)  สังคมและสิงแวดล้อม  มีการเปิดเผยนโยบายดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม   และการปฏิบติั

ตามนโยบาย    ในหวัขอ้  การพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม  

   (11)  การควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายใน  มีการเปิดเผยทงัรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผูส้อบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการ

ประเมินของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  

   (12) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการ

บริษทัตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อความเชือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการเงิน เพือใหผู้ถื้อหุ้น

หรือนกัลงทุนใชป้ระกอบในการตดัสินใจ   จึงไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ

รายงานทางการเงิน  ลงนามโดยประธานกรรมการบริษทั   และกรรมการผูจ้ดัการ     แสดงไวใ้น  แบบ  -   

และ แบบ  -   

   (13) การทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเกียวโยงกัน   บริษทัฯ  ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

มีแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจน    เพือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ    ดว้ยความมีเหตุผล  

และเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้น  มีการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และ

เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์  (www.btnc.co.th)      

   (14)   การรายงานการซือ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   บริษทัฯ มีการกาํหนดเรือง

การซือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณ หา้มมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานซึง

อยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง    เดือน  ก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  บุคคลทีเกียวขอ้ง รวมทงัคู่สมรส  

และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ      มีหนา้ทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ  ต่อ
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สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใน

การประชุมครังต่อไป 

   ( )  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บริษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้กรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ  กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และบุคคลทีมีความ

เกียวขอ้ง  ภายใน    เดือน   นบัแต่วนัทีกฎหมายมีผลใช้บงัคบัหรือวนัทีไดรั้บการแตง่ตงั     หากมีการ

เปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลงภายใน    เดือน  นับแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง   

   ( )  ผู้สอบบัญชี  มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัทีไดรั้บความเห็นชอบ          จากสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

    ในปีทีผา่นมางบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง จากผูส้อบบญัชี และนาํส่งงบการเงิน 

ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ตรงเวลา  ทงัรายไตรมาส  รายปี และไม่ถูกสังแกไ้ขงบการเงิน    

   ( )  การสือสารข้อมูลของบริษัทฯ    บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีมีความ

โปร่งใส  เพอืให้ผูถื้อหุ้น/ผูล้งทุน  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทวัถึง และเท่าเทียมกนั  

โดยจดัใหมี้ช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลไวห้ลาย ๆ ช่องทาง          เช่น   ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แบบ -   แบบ -   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  และการพบปะ

นกัวเิคราะห์ / นกัลงทุน / ผูสื้อข่าว พร้อมจดัทาํเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษทัฯ 

( )  การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์

เพือเป็นช่องทางในการสือสารขอ้มูลและเผยแพร่เหตุการณเ์กียวกบับริษทัฯ ผูถื้อหุน้/ผูล้งทุน  โดยจดัทาํเป็น 

ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษในเรืองเหล่านี 

    (17.1) วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย 

    (17.2)  ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

    (17.3)  โครงสร้างการถือหุ้น 

    (17.4)  โครงสร้างองคก์ร 

    (17.5)  โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

    (17.6)   ขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

    (17.7) เอกสารข่าว 

    (17.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายปี 

    (17.9)  ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

    (17.10)  รายงานประจาํปีทีสามารถดาวน์โหลดได ้

    (17.11) หนงัสือนดัประชุมทีสามารถดาวน์โหลดได ้

   (19) ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน   บริษทัฯ  ไดก้าํหนดให ้นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ในการใหข้อ้มูล  และข่าวสารตามทีนกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้งตอ้งการ  
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โดยสามารถติดต่อไดที้    โทรศพัท ์ - -   ต่อ      โทรสาร  - -     E-Mail  address  :  

nokbtnc@gmail.com 

    ในปี  เนืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามประกาศของ

รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เรือง การปิดสถานทีชวัคราว  การงดจดังานประชุมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรม

ต่างๆ  เพือความปลอดภยัของนกัลงทุน บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ จึงงดจดังาน “ นักวิเคราะห์  นัก

ลงทุน  พบกลุ่มสหพฒัน์” แตท่งันี บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและรายงานทีสาํคญัของบริษทัฯ 

ผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Website ของบริษทัเอง  และสือสิงพิมพ ์ 
 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 

 5.1 คณะกรรมการบริษทักาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  บุคคลทีมี

ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ทีหลากหลาย  ไม่จาํกดัเพศ   และมีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด      

โดยมีกรรมการบริษทัทีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย    คน  ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจทีบริษทั

ดาํเนินกิจการอยู ่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์

 5.2 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนิยามกรรมการอิสระ  อยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกั 

งานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 5.3 คณะกรรมการบริษทัแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยช่วยกลนักรองงานทีสาํคญัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

 5.4 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที  เพือแบ่งแยกบทบาทหนา้ที  ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ยและฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 5.5 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัในบริษทัอืน  ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

 5.6 คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีเลขานุการบริษทั  เพือทาํหนา้ทีตามกฎหมาย  และตามทีไดรั้บ

มอบหมาย  โดยคุณสมบตัิของเลขานุการบริษทัควรเป็นผูที้มีความรู้ดา้นกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือผา่นการ

อบรมหลกัสูตรทีเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของเลขานุการบริษทั  มีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนือง 

 5.7 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณ เพือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

 5.8 คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดวสิัยทศัน์  และพนัธกิจของบริษทั   เพือให้กรรมการ

บริษทัผูบ้ริหาร  และพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 5.9 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้  กรรมการ

บริษทัผูบ้ริหารและพนกังาน  อยา่งต่อเนือง 
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 5.10 คณะกรรมการบริษทักาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี   ซึงในการพิจารณาวาระต่างๆ

จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม      กรรมการบริษทัทุกท่าน

มีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษทัผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 5.11 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัมีหนา้ทีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 

ครัง  ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็น 

 5.12 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 5.13 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษทัทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที

จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น   โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ

ทราบถึงผลการประชุม 

 5.14 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัทุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศที

จาํเป็นเพมิเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอืนทีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขต

นโยบายทีกาํหนด   และในกรณีทีจาํเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากทีปรึกษา  หรือ

ผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 5.15 คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์     ดว้ยความ

รอบคอบ  มีเหตุมีผลและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 5.16 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  หา้มทาํการซือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

5.17 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่

บรรลุนิติภาวะมีหนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์     และการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษทั

เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังต่อไป 

 5.18 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 5.19 คณะกรรมการบริษทัจดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษทั  

โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.20 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหม้ีการประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั 

 5.21 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง

การเงินเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี 

 5.22 คณะกรรมการบริษทัดูแลและดาํเนินการใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่กรรมการ 
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แต่ละคณะ  ตามอาํนาจหนา้ทีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัทีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

 5.23 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนกังานในหนา้ทีต่างๆ 

เพือการกา้วสู่ตาํแหน่งทีสูงขึน 

 5.24 คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการบริษทัทีเขา้รับตาํแหน่งในบริษทัเป็น 

ครังแรก 

 5.25 คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสียง 

 5.26 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหม้ีการติดตามและประเมินการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยการจดั

ใหม้ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

    บริษทั ฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ      ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  

ระมดัระวงั   ซือสัตยสุ์จริต  จดัใหม้ีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี     โดยไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงไดรั้บการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 

และแจกใหแ้ก่กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  พนกังาน พร้อมทงัเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ    นอกจากนี 

คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์    และพนัธกิจของบริษทัฯ     เพือใหผู้บ้ริหาร และ

พนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกนั     กาํกบัดูแลการทาํงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย   และ

ระเบียบต่าง ๆ เพอืประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น   

  ปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

.    คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย  

 . คณะกรรมการตรวจสอบ     ท่าน 

 . คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     ท่าน 

 . คณะกรรมการบริหาร     ท่าน 
 

  9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตงักรรมการบริษทัทีมีคุณสมบติั 

เป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ    จาํนวน    คน 

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ         เพือทาํหนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัในการ 

กาํกบัดูแลกิจการทีดี  โดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  กระบวนการ 

ตรวจสอบ  และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง   ดงัรายชือต่อไปนี  
 

 

รายชือ             ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

* .  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก   ประธานกรรมการตรวจสอบ เมษายน - เมษายน  

  .  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์                  กรรมการตรวจสอบ เมษายน - เมษายน  

  3.  นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์    กรรมการตรวจสอบ                 เมษายน - เมษายน  
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หมายเหตุ *นายประเสริฐ ภทัรดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและ

การเงิน  โดยมีนางสาวพชัรี คงแกว้ (ผูต้รวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  

               อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1.  กาํหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี    คณะ 

   กรรมการบริษทั  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  2. มีอาํนาจเชิญ    ผูบ้ริหาร    ฝ่ายจดัการ    ฝ่ายตรวจสอบภายใน     หรือพนกังานของบริษทัฯ    

   ทีเกียวขอ้งมาชีแจงให้ความเห็นร่วมประชุม     หรือส่งเอกสารตามทีเห็นวา่เกียวขอ้งจาํเป็น  

   ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

  3. มีอาํนาจในการตรวจสอบผูท้ีเกียวขอ้ง   และเรืองทีเกียวขอ้ง       ภายในขอบเขตของอาํนาจ 

   และหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  4. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี)   หรือจา้งทีปรึกษา หรือผูเ้ชียวชาญ 

   ภายนอก   ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  
 

  หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1.     สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

  2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบ 

   ภายใน  (internal audit)    ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณาความเป็นอิสระของ 

   หน่วยงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา  แต่งตงั   โยกยา้ย 

   เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการ 

   ตรวจสอบภายใน 

  3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด 

 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

  4. พิจารณา   คดัเลือก   เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระ  เพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชี 

   ของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว      รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ 

   บญัชี   โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

  5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั  หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    ใหเ้ป็น 

   ไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี เพือให้มนัใจว่า 

   รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

  ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       และตอ้งประกอบ 

  ดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

 ของบริษทัฯ 
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(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั 

ธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    และการเขา้ร่วมประชุมของ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวม ทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั 

 หนา้ทีตามกฎบตัร  (charter) 

(ซ) รายการอืนทีเห็นวา่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบ    ภายใตข้อบเขตหนา้ที 

 และความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  7. ในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือ 

   การกระทาํดงัต่อไปนี     ซึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน     และผลการ 

   ดาํเนินงานของบริษทัฯ   ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั   เพือ 

   ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   (ก) รายการทีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   (ข) การทุจริตหรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ขอ้กาํหนดของตลาด 

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

          หากคณะกรรมการบริษทั  หรือผูบ้ริหาร  ไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายใน 

  เวลาทีกาํหนด    กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํ 

  ดงักล่าว     ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์     หรือตลาด 

  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัฯ มีระบบการบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 9.  ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  เพือพจิารณาอนุมติั 

 10. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย          ดว้ยความเห็นชอบจากคณะ 

  กรรมการตรวจสอบ   โดยอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมาย 
 

  ในการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

บริษทัโดยตรง     และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคล 

ภายนอก 
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  9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการ 

บริษทัจาํนวน  3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

ของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

    การสรรหา       เพือสรรหาและกลนักรองบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั   ทงันี เพอืใหม้นัใจไดว้า่บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดงักล่าวอยา่งโปร่งใส   

    การกาํหนดค่าตอบแทน  เพือพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย  และรูปแบบค่าตอบแทนของ 

กรรมการบริษทั   ทงันี   เพือใหม้นัใจไดว้า่บริษทัฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

ดงัรายชือต่อไปนี  

รายชือ                             ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมษายน - เมษายน  

2. นางประวรา   เอครพานิช กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                    เมษายน - เมษายน  

3. นางสุพร  ภวสันต ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมษายน -  เมษายน  
  

 อาํนาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

1. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัฯ  ทีเกียวขอ้งมาชีแจง  ให้ความเห็นร่วม 

 ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเห็นวา่เกียวขอ้งจาํเป็น 

2. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ หรือ ทีปรึกษาของบริษทัฯ  (ถา้มี) หรือ จา้งทีปรึกษา  หรือผูเ้ชียวชาญ 

 ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

  หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  การสรรหา           

1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูม้ีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

2. ตรวจสอบประวติั    และขอ้มูลต่าง ๆ ของบุคคลทีไดร้บัการคดัเลือก     โดยคาํนึงถึงความรู้   

 ความสามารถ      ประสบการณ์       ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ     มีคุณสมบติัที 

 เหมาะสม  โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 3.  จดัทาํความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพือใชป้ระกอบการพิจารณา 

 4. เสนอชือบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณา 

 5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และนาํเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั 

 6.  ปฏิบติัการอืนใด  ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 การกาํหนดค่าตอบแทน 

               1. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

 2. พิจารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั  โดยพิจารณาจากผลการดาํเนิน 

  งานของบริษทัฯ    วงเงินค่าตอบแทนทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้    และจาํนวนเงิน 



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  
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  ค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผา่นมา  เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอ 

  ต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติั 

3. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  อาํนาจ 

 หนา้ที    และปริมาณความรับผิดชอบ    ภายในวงเงินทีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั    และนาํเสนอต่อ 

 คณะกรรมการบริษทัเพืออนุมติั 

4. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      (ทีมิไดด้าํรง 

 ตาํแหน่งกรรมการบริษทั)  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  อาํนาจ  หนา้ที  และปริมาณ 

 ความรับผิดชอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพืออนุมติั 

5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน       และนาํเสนอ 

 ต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั 

6. ปฏิบติัการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  9.2.3. คณะกรรมการบริหาร       คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทั   และ/หรือ

บุคคลอืนทงัทีมีฐานะเป็นพนกังาน  หรือลูกจา้งของบริษทัฯ   และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการ  

บริหาร         ทงันี  ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ  

ไดเ้ป็นอยา่งดี   มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ  ทาํหนา้ทีบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซือสัตยสุ์จริต  เยยีงวิญ ูชนผูป้ระกอบธุรกิจ 

เช่นนนัจะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั    ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพล 

ในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร    มีจาํนวนไม่น้อยกว่า    คน     ดงันี    

รายชือ                       ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

.  นายปณิธาน         ปวโรฬารวทิยา ประธานกรรมการ เมษายน - เมษายน  

2.  นางประวรา         เอครพานิช กรรมการบริหาร เมษายน - เมษายน  

.  นางกญั ุมา         โนนคาํ กรรมการบริหาร เมษายน - พฤษภาคม  

.  นางสุพร               ภวสนัต ์

.  นางกลัยา              ไวยานนท ์

.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 

7. นางสาวพชัรี           คงแกว้ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

 สิงหาคม -  เมษายน  

  

    อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตงั  ถอดถอน  โยกยา้ย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและ 

 สวสัดิการ  แก่พนกังานระดบัต่าง ๆ 

 2. แต่งตงั ถอดถอน คณะทาํงานอืนใดเพือดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ 

 3. ออกระเบียบ   ประกาศ   วา่ดว้ยการปฏิบติังาน   และสามารถมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรรมการ 

  บริหาร   และ/หรือ  พนกังานผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหาร      เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่าย 



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  
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  สินทรัพยข์องบริษทัฯ ได ้

4. อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนที 

กาํหนด 

 5.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชือ   ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนทีกาํหนด 

 6. อนุมติัการลงทุน   ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั   และ/หรือหลกัทรัพยอื์นใด   ในวงเงินแต่ละ 

  ครังไม่เกิน จาํนวนทีกาํหนด 

 .   อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร     ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนทีกาํหนด  

 8. อนุมติัการปรับสภาพ    ทาํลาย    ตดับญัชี    ซึงสินทรัพยถ์าวร   และสินทรัพยท์ีไม่มีตวัตน    

  ทีเลิกใช ้ ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย  เสือมสภาพหรือลา้สมยั  ไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่า 

  ทางบญัชีรวมไม่เกินครังละจาํนวนทีกาํหนด 

 9. อนุมติัการปรับสภาพ ราคา การทาํลาย ซึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ   

  หรือลา้สมยั   ซึงจะทาํให้มีมูลค่าทางบญัชีลดลงไม่เกินครังละจาํนวนทีกาํหนด 

10. อนุมติัการประนีประนอม    การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ    การร้องทุกข ์   การ 

 ฟ้องร้องคดี และ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทัฯ  สําหรับ 

 เรืองทีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้     ทีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจาํนวนทีกาํหนด     และ/หรือ   ทีเป็น 

 ปกติวิสัยทางการคา้ทีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจาํนวนทีกาํหนด 

11. มอบอาํนาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ   หรือบุคคลอืนใดทาํการแทนได ้

  12. มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหาร    หรือพนกังานของบริษทัฯ ทีเกียวขอ้ง      มาชีแจงใหค้วามเห็นร่วม 

    ประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเห็นวา่เกียวขอ้งจาํเป็น 

13. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี)    หรือจา้งทีปรึกษา    หรือผูเ้ชียวชาญ  

  ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

14. ออกระเบียบปฏิบติังานอืนใดตามทีเห็นสมควร 

   หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

  1.  เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

  2.  รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัฯ  ใหเ้ป็นไปตาม  ทิศทาง  เป้าหมาย  นโยบาย 

    ทางธุรกิจของบริษทัฯ 

   3.  รับผิดชอบในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ   และส่งเสริมใหมี้การ 

    คิดคน้นวตักรรมอยา่งต่อเนือง 

.    รับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ใหเ้ป็นไปตาม  กฎหมาย  วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั 

 ของบริษทัฯ  มติทีประชุมผูถื้อหุน้   มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบ 

 ปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

   5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได ้ โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการที 



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  
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    ตนดูแล   ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

   6. ดูแลใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงิน     เพือให้ผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบ    และ/หรือ 

    สอบทาน  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  ตามลาํดบั 

   7. พิจารณาเรืองทีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติัตอ่ไป  

 8.  ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร     และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

   เพือพิจารณาอนุมติั 

9. ปฏิบติัการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี  

   คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารอืน ๆ เป็นประจาํทุกเดือน เดือนละ  ครัง    

โดยกาํหนดไวเ้ป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  ดงันี   
 

รายชือ 
จํานวนครังที 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปณิธาน         ปวโรฬารวิทยา 

.    นางประวรา         เอครพานิช 

3. นางกญั ุมา         โนนคาํ                (ดาํรงตาํแหน่งถึง  พฤษภาคม ) 

4. นางสุพร               ภวสันต ์                

5.    นางกลัยา             ไวยานนท ์             

.    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร                 

7.  นางสาวพชัรี        คงแกว้                 (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  สิงหาคม ) 

12/12 

12/12 

5/5 

12/12 

12/12 

12/12 

5/5 

     

        อาํนาจ  -  หน้าทขีองกรรมการผู้จัดการ 

  คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีอาํนาจหนา้ทีและความ

รับผิดชอบ ดงันี    

1. มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย วตัถุประสงค ์

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติทีประชุมผูถื้อหุน้ มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติทีประชุม 

   คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

  2. มีอาํนาจในการสังการดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นและสมควร เพือใหก้ารดาํเนินการตามขอ้ . 

   สาํเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรืองสําคญัให้รายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั 

   และ/หรือ  คณะกรรมการบริหารรบัทราบ 
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  3. มีอาํนาจบงัคบับญัชาบรรจุแต่งตงั ถอดถอน โอนยา้ย  พิจารณาความดีความชอบมาตรการ

ทางวินัย ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทงันีการดาํเนินการต่าง 

ๆ  ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

  4. มีอาํนาจออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทัฯโดยไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสังและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  

   คณะกรรมการบริหาร 

  5. มีอาํนาจอนุมตัิการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกิน 

  จาํนวน  ลา้นบาท 

  6.  มีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพยอื์นใดทีออก 

   โดยบริษทัอืนในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

  7.  มีอาํนาจอนุมติัจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรแต่ละครังไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

  8.  มีอาํนาจอนุมติัการปรับสภาพ ทาํลาย ตดับญัชี  ซึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์ไม่มีตวัตน

ทีเลิกใชช้าํรุด สูญหาย ถูกทาํลาย เสือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านไดม้ีมูลค่าทาง

บญัชีรวมไม่เกินจาํนวนไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

  9.  มีอาํนาจอนุมตัิการปรับสภาพราคา การทาํลายซึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือที

เสือมสภาพ หรือลา้สมยัซึงจะทาํใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลงไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

  10. เมือมีการดาํเนินการใด ๆ ตามขอ้ , , , ,  ใหแ้จง้การดาํเนินการนนั ๆ แก่คณะกรรมการ 

    บริษทัและ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครังต่อไป 

 11 มอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมาย  ใหบุ้คคลอืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ 

 12 การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ ไม่สามารถกระทาํไดห้ากกรรมการผูจ้ดัการ 

   อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับริษทัฯ  

  13 ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว  หากมีขอ้สงสัยหรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้าํนาจหนา้ทีตามที 

   กาํหนดนี  ให้เสนอเรืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

   14 ปฏิบติัการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 อาํนาจ  -  หน้าทีของผู้บริหารรายอืน ๆ ทีสําคัญ   มีดงันี 

 1.  มีหนา้ทีในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย  กฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 

   ระเบียบบริษทัฯ  มติคณะกรรมการบริหาร   มติคณะกรรมการบริษทั     และมติทีประชุม 

  ผูถ้ือหุน้  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซือสัตยสุ์จริต 

 2.  ดาํเนินกิจการงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีคณะกรรมการ 

   บริษทักาํหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ 

 3.  อืน ๆ  ตามทีกรรมการผูจ้ดัการ     คณะกรรมการบริหาร     และคณะกรรมการบริษทั 

      มอบหมาย    โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีตามความรับผิดชอบ 
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.    การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิเป็น 

รายบุคคลและมีพืนฐานความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   เพือคดัเลือกบคุคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

ทีจะเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีตอ้งออกตามวาระ  ต่อคณะกรรมการ 

บริษทัเพอืพิจารณาและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาเลือกตงัเป็นรายบุคคล  เวน้แต่กรณีทีมิใช่ 

เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพือเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการบริษทัในตาํแหน่งทีวา่งลงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    

และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  

  นอกจากนี  บริษทัฯ  ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอชือบุคคล  เพือรับการพิจารณา 

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด ซึงสามารถดูไดจ้าก 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการเลือกตัง    ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที   คณะกรรมการ ขอ้  และกฎบตัร 

ใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนตาํแหน่งกรรมการบริษทั   แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า      คน  และเลือกตงั

บุคคลทีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  รวมทงัตอ้งไม่มีลกัษณะทีแสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมทีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้   

ตามทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด และกรรมการบริษทัไม่น้อยกวา่กึง

หนึงของจาํนวนกรรมการบริษทัทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีจาํนวนกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 วิธีเลือกตงักรรมการบริษทั   ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  หมวดที   คณะกรรมการ ขอ้  กรรมการ 

บริษทันนัให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตงั   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

 (2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมอียูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือ 

  หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

  เท่าจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครังนนั  ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บ 

                           การเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา     มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุม 

  ผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตงัในครังนนั  ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ    ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  หมวดที    คณะกรรมการ ขอ้   และกฎบตัร    

กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกครังให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม

เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบั

ส่วนหนึงในสาม กรรมการบริษทัทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
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นนัให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการบริษทัคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนั

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  กรรมการบริษทัซึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตงัใหม่ได ้

  (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ 

    1.    ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  หมวดที     คณะกรรมการ  ขอ้    และ   และกฎบตัร  

กาํหนดใหก้รรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

     1.1  ตาย 

     1.2 ลาออก 

    1.3 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ 

    1.4 ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 

    1.5 ศาลมีคาํสังใหอ้อก 

และเมือตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง    (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)     ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือก 

บุคคลซึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการ 

บริษทัทีวา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป            เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัจะเหลือ 

นอ้ยกวา่    เดือน    และจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัที 

ตนแทน 

  .    ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที   คณะกรรมการ ขอ้    กาํหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ 

อาจลงมติให้กรรมการบริษทัคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้      ดว้ยคะแนนเสียงไม่ 

นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

กึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถืออยูโ่ดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

           บริษทัฯ  ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัได้นานทีสุด        เพราะเชือว่า

ความสามารถทางธุรกิจ  และความเชียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละคนไม่ไดขึ้นอยู่กบัอาย ุ ตราบเท่าที 

กรรมการบริษทัทุกคนมีความตงัใจและจริงใจในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทั     ตามทีไดรั้บความไว ้

วางใจจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้    เพราะอาํนาจการตดัสินใจในการเลือกตงับุคคลเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทันนั    เป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยแทที้จะคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํหนา้ทีในการกาํหนด 

นโยบายและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ แทนตน  

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง    ตามกฎบตัร  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน โดยทงัหมดตอ้งเป็น 

กรรมการบริษทั   และมีคุณสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงันี   

 1. ไดรั้บแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถื้อหุ้น 

 2. เป็นกรรมการอิสระ 

 3. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   ใหต้ดัสินใจในการดาํเนิน 

  การของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม   บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั   หรือ 
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  นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่  บริษทัย่อย   หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็น 

บริษทัจดทะเบียน 

 5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี    ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะ 

สามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้

 ทงันี หากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดมี้ประกาศเปลียนแปลงคุณสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 

ใหม่    กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ตอ้งมีคุณสมบตัิตามทีไดมี้ประกาศเปลียนแปลงไปทุกประการ 
 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ   ปี  นบัจากวนัทีมีมติ 

แต่งตงั   และเมือครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถื้อหุ้น ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตงัคณะ 

กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการ 

บริษทัหรือทีประชุมผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่   แทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชุดเดิมทีหมดวาระลง    ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน     เดือน   นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ      ตามกฎบตัร    กาํหนดให้กรรมการตรวจสอบพน้จาก 

ตาํแหน่ง  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

    4. คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนใหพ้น้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 

    5. ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และเมือตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ย 

กว่า      เดือน   ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถื้อหุน้แตง่ตงับุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้น     เป็น 

กรรมการตรวจสอบแทนตาํแหน่งทีวา่งในการประชุมคราวถดัไป    และจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ 

ทีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบทีตนแทน 

         บริษทัฯ ไม่กาํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทีสุดของกรรมการตรวจสอบ 

ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง     ตามกฎบตัรตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่    คน  โดยคณะกรรมการ 

บริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทั   และ/หรือบุคคลอืนให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว   ทงันี ตอ้งมีความรู้และ 

ประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
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 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ    ปี  นบัจากวนัทีมีมติ 

แต่งตงั และเมือครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไป 

จนกวา่คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ตง่ตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดใหม่  แทนคณะ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมทีหมดวาระลง  ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน    เดือน 

นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิม  กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทนซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร   กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง 

และเมือตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงั 

คงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่  เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตงักรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     

แทนตาํแหน่งทีวา่งในการประชุมคราวถดัไปและจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีตนแทน 

  บริษทัฯ   ไม่กาํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทีสุดของกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน  ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 4. คณะกรรมการบริหาร 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง   ตามกฎบตัร  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่    คน  โดยคณะกรรมการ 

บริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลอืน  ทงัทีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ  

และ/หรือบุคคลภายนอกใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ทงันี   ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํ

หนา้ทีบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี   นบัจากวนัทีมีมติ 

แตง่ตงั และเมือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตงัคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 

ก็ใหค้ณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไปจนกว่า คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน  เดือน 

นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

การแต่งตงัใหม่ได ้
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 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร  กาํหนดให้กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่ง  

(นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. มีลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ทีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร 

     กิจการทีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

    4. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่งและเมือตาํแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง 

(นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกวา่    เดือน  ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตงั

กรรมการบริหาร  แทนตาํแหน่งทีวา่งในการประชุมคราวถดัไป และจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที

เหลืออยูข่องกรรมการบริหารทีตนแทน 

 5. การแต่งตังกรรมการผู้จัดการ  จากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 6. การแต่งตังผู้บริหารรายอืน ๆ  ฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบซึงเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทัฯ   

ซึงจะพิจารณาจากพนกังานของบริษทัฯ ทีมีความสามารถและเหมาะสม 
 

.    การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทร่วม 

 บริษทัฯมีบริษทัร่วม  แห่งคือ บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั  ซึงมีผูบ้ริหารร่วมกนัในการบริหารโดยมี

นโยบายร่วมกนัในการบริหารภายใตก้ฎบตัรของบริษทั 
 

.    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

             บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและ 

ผูถ้ือหุน้    และกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ใหก้รรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ย

ความซือสตัย ์   มีความรับผิดชอบ   มีวินยัและมีจิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง   ไม่ใชต้าํแหน่ง

หนา้ทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง  และ/หรือผูอื้นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์  และทรัพยสิ์นของบริษทั

ฯ โดยไม่นาํขอ้มูล  และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ   ไปใชเ้พือประโยชน์ของตนเอง   และ/หรือผูอื้น  และหา้ม

กระทาํการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอืนใดใหท้าํธุรกิจแขง่ขนักบับริษทัฯ           ซึงบริษทัฯ ไดแ้จกจ่าย

ใหแ้ก่กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  พนกังาน  และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th) เพือเป็น

แนวทางในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจ    

 นอกจากนี  ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ   มีการกาํหนดเรืองดงักล่าว 

โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวสู้งสุด   คือ   การเลิกจา้ง    ซึงกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

ไดป้ฏิบติัตามทีกาํหนด 
 

.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั  

บริษทัฯ มีการปลูกฝังจิตสาํนึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึนใน 
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บริษทัฯ โดยกระทาํอย่างตอ่เนือง และสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  

ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 ซึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  บริษทัฯ  ถือเป็นนโยบายหนึงในการดาํเนินธุรกิจ  จึง

ได้กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการให้บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงานทีชดัเจน และ

กาํกับดูแลให้เกิดการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทีเกียวข้องกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

รวมถึงชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และการเคารพสิทธิมนุษยชนดงันี 

 

 ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่ งมันทีจะพัฒนากิจการของบริษัทให้ เจริญก้าวหน้า มีความมันคง สามารถสร้าง

ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัเสมือนวญิ ูชน

พึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง รายงานผลการดาํเนินงานทีถูกตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจริงอยา่งสมาํเสมอ 

ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
 

 ลูกค้า  

 บริษทัฯ ตระหนกัวา่ความพึงพอใจและความเชือมนัของลูกคา้เป็นกญุแจสําคญั อนันาํไปสู่

ความสาํเร็จของบริษทัอยา่งยงัยนื  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจดา้นผลิต  จาํหน่ายสินคา้  และบริการ  ทีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 2. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมนั  พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิมคุณค่า

ใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนือง  พร้อมกบัการใหข้อ้มูลทีจาํเป็น

ต่อการตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

 3. ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย ์  สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ทีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชน์ตนเองหรือผูท้ีเกียวขอ้ง

โดยมิชอบ 

 4. ไม่เรียก รับ หรือยนิยอมทีจะรับ   ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดทีไม่สุจริตจากลูกคา้  ทงั

ทางตรงและทางออ้ม 

 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้  ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้  ใหรี้บแจง้ลูกคา้เป็นการ

ล่วงหนา้ เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 6. จดัใหม้ีช่องทางการสือสาร   เพือใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนต่อบริษทั   และคาํร้องเรียนพึง

ไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม  
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 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยดึถือความซือสัตยย์ตุิธรรม  ใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งแก่ลูกคา้  ใหบ้ริการ และ

ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความมีนาํใจ  โดยกาํหนดนโยบายคุณภาพไวด้งันี  “ เป้าหมายคือความเป็นหนึง  ทุกสิงที

ทําคือความทันสมัย  คุณภาพทีให้คือดีทีสุด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ”  คาํร้องเรียนของลูกคา้พึงไดรั้บ

การเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมเพือสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  รักษาความลบั

ทางการคา้ของลูกคา้  เพือพฒันาสินคา้และบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  คิดคน้นวตักรรมใหม่ 

ๆ เพอืเพิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้ และบริการอยา่งต่อเนือง   
 

 พนักงาน  

 บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุดในการสร้างความสาํเร็จใหก้บับริษทัฯ บริษทัฯ 

ปฏิบติัต่อพนกังานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์  สิทธิมนุษยชน  

จริยธรรม     และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความสามารถตามศกัยภาพของแต่ละคน     เพือความกา้วหนา้ 

และสร้างความมนัคงในอาชีพ รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันา

บริษทัฯ     ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และ

การปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน   ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม   มุ่งเนน้ความปลอดภยัและ

สุขอนามยัในสถานทีทาํงานอยา่งเหมาะสม เพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทาํงาน  และจดัสวสัดิการ

ต่างๆ ใหก้บัพนกังานดว้ยความยุติธรรม  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกนัโดยจดัใหม้ีการทาํความสะอาดและฉีดพ่นนาํยาฆ่าเชือภายใน

สาํนกังานและร้านคา้เป็นประจาํ เพือใหม้นัใจในความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้และผูม้าติดต่อ มีการจดั

สเปรยแ์อลกอฮอลล ์ หนา้กากผา้ใหแ้ก่พนกังาน การเวน้ระยะห่าง การวดัอุณหภูมิเพอืเป็นการคดักรอง

เบืองตน้ก่อนเขา้สถานทีทาํงาน และการทาํงานทีบา้น (Work from home) สาํหรับบางหน่วยงาน เพอืเป็นการ

ลดความเสียงและป้องกนัโรค Covid-  และบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํประกนัภยัโรค Covid-  ใหแ้ก่พนกังานทุก

คน 

 บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือการออมเงินและเป็นหลกัประกนัของพนกังานใน

อนาคต โดยสมาชิกตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน และจะไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทัฯ ทุกเดือนในอตัรา

เดียวกนั นอกจากนีบริษทัส่งเสริมให้พนกังานออมเงิน กบัโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพยเ์พือพนกังาน

เครือสหพฒัน์”  และจดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยัการประสบอบุติัเหตุให้กบัพนกังานตามความเหมาะสม

เพือเป็นหลกัประกนัความเสียงภยัทีอาจเกิดขึนกบัพนกังาน มีการจดัการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองคก์ร 

ตลอดจนการส่งพนกังานไปร่วมอบรม สัมมนากบัภายนอกซึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพอืเป็นการพฒันา

และเพิมความรู้ ความสามารถ  และทกัษะในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเนือง มีเครืองแบบพนกังาน

ขายเพือความเป็นระเบียบ และภาพลกัษณ์ทีดี มีเครืองแต่งกายพนกังานสาํนกังาน เพือให้พนกังานแต่งตวั

สวย มีสวสัดิการดา้นการซือสินคา้ราคาพิเศษของบริษทั โครงการเงินกูเ้พือทีอยูอ่าศยั โดยร่วมมือกบัธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในอตัราดอกเบียตาํ   
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 คู่คา้  

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย    โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั 

ดงันี ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศตา่งๆ ทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ไม่ทาํลายชือเสียงของ

คู่แข่งทางการคา้ อีกทงับริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยสุจริต 

ภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทงันี บริษทัฯ ถือวา่คู่แข่งเป็นส่วนหนึงในการเสริมสร้างศกัยภาพ 

ขององคก์รใหมี้ความมนัคง  และแขง็แรงยงิขึน   ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา   บริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ   

กบัคู่แข่งทางการคา้ 
 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงนิกู ้ 

 บริษทัฯ ยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพือสร้างความเชือถือให้กบัเจา้หนี โดย

กาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ปฏิบติัต่อเจา้หนีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 3. บริหารงานเพือให้เจา้หนีมนัใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนีทีดี 

 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา  

 5. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึง  ให้รีบแจง้ให้เจา้หนีทราบเป็นการ

ล่วงหนา้เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย    

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามเงือนไขทีมีต่อเจา้หนีการคา้และเจา้หนีเงินกูโ้ดยเคร่งครัด   ในปีทีผา่น 

มาบริษทัฯ จ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีการคา้ตรงตาม    Credit Term    ทีไดต้กลงไวล้่วงหนา้     และจ่ายคืนเงินกู ้

พร้อมดอกเบียตามเงือนไขทีกาํหนด   โดยไม่มีการผิดนดัชาํระแต่อยา่งใด   
 บริษทัฯ ใชวิ้ธีการโอนเงินผา่นธนาคารโดยเปิดโอกาสใหเ้จา้หนีสามารถวางบิลไดทุ้กวนักาํหนดวนั

ปิดบิลและโอนจ่ายเงิน ดงันี   
 รับวางบิลทุนวนัศุกร์แรกของเดือน และโอนเงินใหทุ้กวนัที  ของเดือนถดัไป  
 

 ลูกหนีการค้า  

 บริษทัฯ กาํหนดระยะเวลาทีลูกคา้ตอ้งชาํระหนีไวอ้ยา่งชดัเจน มีการติดตามการชาํระหนี  ในกรณีที

บริษทัมีการจดักิจกรรม ทางบริษทัจะเชิญชวนให้ลูกหนีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆนนัดว้ยเช่น ร่วมกนัปลูกป่า

ชายเลน  การแข่งขนัประกวดการแต่งกาย งานเลียงปีใหม่ เป็นตน้ฯ  อีกทงับริษทัยงัช่วยลูกหนีในการ

ส่งเสริมการขายเพอืสร้างยอดขายเพมิ เช่น การโฆษณา การใหส่้วนลด  
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 สังคมและสงิแวดลอ้ม  

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝัง

จิตสาํนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึนในบริษทัอยา่งต่อเนือง ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายหนึงในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อ

สิงแวดลอ้มซึงกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงความสาํคญัในการมีส่วน

ร่วมสนบัสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิงแวดลอ้ม  อีกทงับริษทัฯ ยงัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น 

โครงการ ปันนาํใจสู่ชนบท เป็นการบริจาคสิงของช่วยเหลือให้กบัทางวดัหรือโรงเรียนในกลุ่มชนบท  การ

เขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกบัหน่วยงานต่างๆ  ร่วมกบัสมาคมรักแม่ โดยเป็นผูส้นบัสนุน “โครงการ

ประกวดการแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่” ในโอกาสเฉลิมพระชนมพ์รรษา 12 สิงหาคม ร่วมบริจาคเงินให้

สภากาชาดไทย เป็นตน้ 
 

 ภาครัฐ 

 บริษทัฯ จ่ายภาษีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทงัภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล  
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หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 การแข่งขันทเีป็นธรรม  

 บริษทักาํหนดใหม้ีระบบการจดัซือจดัจา้งทีโปร่งใสชดัเจนและเป็นธรรม การจดัทาํทะเบียนราคา

กลางวสัดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจดัซือ การประกวดราคาจดัจา้งการก่อสร้างหรือตกแตง่ร้าน ทงัใน

กรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ซึงผูบ้ริหารและพนกังานมีหน้าทีตอ้งปฏิบติัตามระบบทีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดย

เป็นการประสานงานกนัระหว่างส่วนงานจดัซือ ส่วนงานบญัชีการเงิน และส่วนธุรกิจทีรับผิดชอบแต่ละงาน 

กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวนิยัของบริษทั 
 

 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

 บริษทัฯ มีนโยบายไม่เกียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนาํ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

 การบริการดา้นเครืองหมายการคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

         1.1     เครืองหมายการคา้ต่างประเทศ   บริษทัฯ      เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑท์ีมีชือเสียงในตา่งประเทศอยา่งถกูตอ้ง   และไดท้าํสัญญายินยอมใหบ้ริษทัในกลุ่มใชเ้ครืองหมาย

การคา้อยา่งถูกตอ้งเช่นกนั  เช่น  Guy Laroche โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

         1.2     เครืองหมายการคา้ในประเทศ      บริษทัฯ     เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑที์มีชือเสียงในประเทศอย่างถูกตอ้ง   และไดท้าํสัญญายินยอมใหบ้ริษทัในกลุ่มใช้เครืองหมาย

การคา้อยา่งถูกตอ้งเช่นกนั เช่น  GSP  Jousse  C&D  LOF-FI-CIELโดยไดรั้บค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

 ในปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 

 

การต่อต้านการทุจริต  

บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย  ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนั   โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

ดว้ยความซือสัตย ์ สุจริต 

 2. จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม   เพือป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริต   การ

คอร์รัปชนัต่างๆ 

 3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือ

ยอมรับซึงทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อืนใด  สาํหรับตนเองหรือผูอื้นทีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั  หรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ทีในทางทีมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

 4. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหห้รือเสนอทีจะใหท้รัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก  เพือจูงใจใหบุ้คคลนนักระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดทีผิดต่อ 
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กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ทีของตน 

 5. จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกตอ้ง 

 6. จดัใหม้ีช่องทางในการสือสารเพือให้พนกังานและผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งสามารถทีจะแจง้

เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมนัใจไดว้า่จะไดรั้บการคุม้ครอง  และตอ้งมีการแต่งตงัเจา้หนา้ทีทีมีหน้าที

ตรวจสอบทุกเบาะแสทีมีการแจง้เขา้มา จากนโยบายและแนวปฏิบติั ดงักล่าว  บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจบน

พืนฐานความถูกตอ้ง  โปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย   ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัย ์ สุจริต  มีความ

รับผิดชอบ  มีวนิยั   และมีจิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชน์

เพือตนเอง/หรือผูอื้นโดยมิชอบ   หา้มรับเงินผลประโยชน์อืนใด  อนัเกียวเนืองกบัการทาํงานใหบ้ริษทัฯ ซึง

ถือเป็นนโยบายใหพ้นกังานทกุคนยดึถือปฏิบติั ว่าจะไม่สร้างความสาํเร็จของงานในหนา้ทีดว้ยวิธีการทุจริต 

หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบวา่มีการละเมิด นโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหนา้ทีการทาํงาน โดย

กาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวสู้งสุด  คือ การเลิกจา้ง  นอกจากนี บริษทัฯ มีสาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ที

ในการตรวจสอบ และประเมินความเสียงจากการทุจริต และยงัมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทาํหนา้ทีพิจารณา

สอบทานระบบการควบคุมภายใน   และติดตามผลการตรวจสอบภายใน  หากมีการทุจริต  หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั  

 ในปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีการใหสิ้นบนเพือผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั แต่อยา่งใด อีก

ทงัทางบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

นอกจากนีในดา้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ยงัไดก้าํหนดเรือง 
  

การเลยีงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  

 บริษทัฯ มุ่งหวงัใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางทีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม อยา่งไร

ก็ตาม  การเลียงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  หรือการรับการเลียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบติั  เพอืรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั  เป็นสิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่รับ  หรือใหข้องขวญั  ของกาํนลั การเลียงรับรอง ทีอาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ

อยา่งหนึงอยา่งใด  หากจาํเป็นตอ้งรับหรือให้ของขวญั ของกาํนลั การเลียงรับรอง  ตามประเพณีทีมีมูลค่าเกิน

กวา่ปกติวิสัย  ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 2. กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงาน

ภายนอกอาจรับเงิน สิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนนักาํหนดและใชเ้ป็นการ

ทวัไป เช่น การไดรั้บของขวญั ของกาํนลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 

 3. กรณีทีตวัแทน คู่สัญญา หุน้ส่วน หรือผูอื้นใด ทีตอ้งการให้ของขวญั ของกาํนลั หรือการ

เลียงรับรองในนามของบริษทั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  

 4. ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งในเรืองเหล่านี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณทีเหมาะสม    
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 เมือวนัที   มีนาคม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที /  ไดผ้า่นมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เรืองนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   มีนาคม    

 ตามทีคณะกรรมการบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั(มหาชน)  มีมติอนุมตัิการลงนามในคาํประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  ดงันนัเพอืให้สอดคลอ้งกบัทีได้

กาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั  ตลอดจนเพือให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชนัโดยหา้มกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานยอมรับ หรือสนบัสนุนการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทงัทางตรงและทางออ้ม โดย

กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือเป็นแนวทางปฏิบติั ดงันี  

 .  บริษทัฯ ไม่กระทาํ และ/หรือ ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบน หากมีการบริจาคเพือการกุศล  การ

บริจาคให้แก่  พรรคการเมือง  รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ  บริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ชีแจงและตรวจสอบได ้   

 2.  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย   ประกาศ และขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง โดยจดัทาํเอกสารเพอืเป็นแนวทาง

ปฏิบติั  

 .  หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระทาํการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับ

ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพือจูงใจหรือกระทาํการผิด

กฎหมาย รวมถึงการใชต้าํแหน่งหนา้ทีและ/หรือ นาํขอ้มูลของบริษทัไปแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง

หรือผูอื้น  

 4.  จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายในทีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม เพือป้องกนัมิให้เกิด

การทุจริตหรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชนั   

 5.  กาํหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัอยา่งสมาํเสมอ ตลอดจน

การทบทวนแนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของ

ธุรกิจ กฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง  

 .  จดัให้มีช่องทางในการสือสารเพือใหผู้แ้จง้เบาะแสสามารถทีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยให้

ความมนัใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครอง  
   

 เมือวนัที   มีนาคม   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที /   ไดผ้า่นมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เรืองขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  

มีนาคม    

 บริษทัเห็นวา่การคอร์รัปชนั การให้สินบนและการประพฤติทุจริตต่อหน้าที เป็นภยัร้ายแรงต่อ

ประเทศชาติ ทงัดา้นความมนัคง สังคม และเศรษฐกิจ เมือแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ไดช้กัชวนให้เขา้ร่วมลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั 
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(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 

/  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ได้อนุมติัใหล้งนามในคาํประกาศดงักล่าว และโดยมติคณะกรรมการ

บริษทั ครังที /  เมือวนัที  มีนาคม  ไดอ้นุมตัินโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั  

  บริษทัจึงไดจ้ดัทาํ ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

ดงันี  

. คํานิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน 

 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี 
 

2. หน้าทีความรับผิดชอบ 

 2.1 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแล ใหม้ีระบบทีสนับสนุน

การต่อตา้นการคอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ  เพือใหม้นัใจว่าฝ่ายจดัการให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการ

คอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสียง  และความเสียงดา้นคอร์รัปชนัทีอาจเกิดขึน 

รวมทงักาํกบัดูแลและสอบทานมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพือให้มนัใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง มีหนา้ทีกาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การ

ดาํเนินงานดา้นธรรมาภิบาล บริหารความเสียง และต่อตา้นการคอร์รัปชนั มีการทบทวนมาตรการดา้นกาํกบั

ดูแลกิจการ บริหารความเสียง และต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหเ้พียงพอ พร้อมทงัรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 2.4 คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ทใีนการกาํหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ

สนบัสนุนนโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชนั เพือสือสารไปยงัพนกังานและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทงัทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ    เพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย 

ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอืนๆ (ถา้มี) 
 

3.  แนวทางการปฏิบตัิ 

 3.1  บริษทัไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการใหสิ้นบนหรือก่อให้เกิดการกระทาํทุจริตต่อหนา้ที ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม  

  กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ตอ้งไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมือพบเห็นการ

กระทาํทีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัทีเกียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และ

ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

หรือบุคคลทีกาํหนดใหท้าํหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั 

 3.2  บริษทัจะใหค้วามร่วมมือและให้การสนบัสนุนองคก์รทงัของรัฐหรือของเอกชน ในการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชนั หรือการประพฤติทุจริตต่อตาํแหน่งหนา้ทีโดยมิชอบ  
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 3.3 บริษทัจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึงหากมีความประสงคจ์ะสนบัสนุนทางการเมือง เพือเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการ

สนบัสนุนดงักล่าว จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือกระทาํไปดว้ยความคาดหวงัทีจะไดรั้บการ

ปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ 

 3.4  การใหข้องขวญั ของทีระลึก ค่ารับรอง บริษทัจะปฏิบติัภายในขอบเขตทีกระทาํได ้โดยไม่ผิด

กฎหมาย และจะปฏิบติัตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัทวัไปของสังคม ธุรกิจการคา้ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี 

 3.5 บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบและตอ้งปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฏิบติัทีกาํหนด 

 3.6 การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 

  พนกังานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทีพบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีขอ้สงสัยวา่มีพนกังานหรือ

บุคคลซึงกระทาํในนามบริษทั ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือคอร์รัปชนัทงัทางตรงหรือทางออ้ม  

การทุจริตกระทาํผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษทั การไม่ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน สามารถ

แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียนการกระทาํดงักล่าว ดงันี  

   3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบติั ดงันี 

    1.  ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือทาํเป็นหนงัสือถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน 

     -  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์ร โทรศพัท ์ - -  ต่อ   

     -  ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล โทรศพัท ์ - -  ต่อ  

     -  เลขานุการบริษทั โทรศพัท ์ - -  ต่อ 300 

     -  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี โทรศพัท ์ - -  ต่อ  

    2. ผา่นทาง E-mail Address: secbtnc@gmail.com ของผูรั้บขอ้ร้องเรียน 

    3. กล่องรับขอ้เสนอแนะ   

    4. ในกรณีผูร้้องเรียนเลือกทีจะไม่เปิดเผยชือ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เทจ็จริงหรือ

หลกัฐานทีชดัเจนเพยีงพอ ทีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัควรเชือวา่ มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบน

หรือคอร์รัปชนั  

    ทงันีบริษทัจะเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน 

เวน้แต่กรณีที ตอ้งเปิดเผยตามทีกฎหมายกาํหนด 

    การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  

    หากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยคาํ หรือใหข้อ้มูลใดๆ ทีพิสูจน์ไดว้า่เป็นการกระทาํ

โดยไม่สุจริต อนัส่งผลใหบุ้คคลหรือบริษทัไดรั้บความเสียหาย   กรณีเป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บการ

ลงโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน และ/หรือ ดาํเนินคดีตามกฎหมาย  แต่หากเป็น
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บุคคลภายนอกทีการกระทาํนนั ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  บริษทัสงวนสิทธิในการดาํเนินคดีตาม

กฎหมายกบับุคคลนนัๆ  

    3.6.2  เงือนไขและการพิจารณาขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิด  

     1.  รายละเอียดของเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาํผิด ตอ้งเป็นความจริง มีความ

ชดัเจนเพยีงพอทจีะนาํสืบหาขอ้เทจ็จริง เพือดาํเนินการต่อไปได ้

     2.  ขอ้มลูทีไดรั้บจะถือเป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยชือผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส 

หากไม่ไดรั้บการยินยอม 

     3.  ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดทีมเีจตนาโดยสุจริต จะไดรั้บการดูแล

และใหค้วามเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 

     4.  ระยะเวลาในการดาํเนินการขอ้ร้องเรียน ขึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเรือง ความ

เพียงพอของเอกสารหลกัฐานทีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชีแจงของผูถู้กร้องเรียน 

     5.  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนและผูม้ีส่วนเกียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้ง 

เก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  และความเสียหายของ

ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลหรือบุคคลทีเกียวขอ้ง 

    3.6.3  บุคคลทีเกียวขอ้ง  

     1.  ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูร้้องเรียนหรือผูที้แจง้เบาะแสการกระทาํผิด 

     2.  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.  ขอ้  

   3.7  การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

   3.7.1 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจ

มอบหมายใหบุ้คคลหรือหน่วยงานทีไวว้างใจเป็นผูก้ระทาํการแทนได ้

   3.7.2 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาใหข้อ้มูล หรือขอให้

จดัส่งเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้ง เพือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง 

   3.7.3 ขอ้ร้องเรียนต่างๆ ทีผา่นการพจิารณาแลว้ ให้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานต่อผูบ้ริหาร

ระดบัสูง เพือรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทั 

    สาํหรับขอ้ร้องเรียนทีเป็นความจริง จะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ใหฝ่้าย

ทรัพยากรบุคคล เสนอเรืองพร้อมความเห็นต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพือพิจารณาสังการ  

    ในกรณีทีขอ้ร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึง จะเสนอวิธีการบรรเทาความ

เสียหายทีเหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

  3.8 มาตรการคุม้ครองผูท้ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส 

   บริษทัจะคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลทีกระทาํโดยเจตนาสุจริตดว้ยการปกปิดชือ

ทีอยู ่ หรือขอ้มูลใดๆ ทีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน และ

ผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้มีหน้าทีรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียน
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เท่านนั ทงันี ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั

ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

  3.9 การคุม้ครองพนกังาน 

   บริษทัจะใหก้ารดูแลและคุม้ครองผูท้ีไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และขอ้

ปฏิบติันี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน 

  3.10 ทรัพยากรบุคคล 

   บริษทัจะนาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัมาเป็นส่วนหนึงในการบริหารงานบุคคล ตงัแต่การ

สรรหาคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาํหนดค่าตอบแทน และการเลือนตาํแหน่ง โดย

กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน  เพอืใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจทีอยูใ่นความ

รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.11 การอบรมและการสือสาร 

   3.11.1 บริษทัจะให้ความรู้และจดัอบรมเกียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัอยา่งสมาํเสมอ 

ผา่นหลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นตน้ เพือให้

ตระหนกัถึงนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั รูปแบบ และความเสียงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

คอร์รัปชนั ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจง้เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยวา่มีการคอร์รัปชนั และรู้ถึง

บทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย 

   3.11.2 บริษทัจะสือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้แก่ บริษทัร่วม กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ผูที้เกียวขอ้งทางธุรกิจ และตวัแทนทางธุรกิจ

ไดรั้บทราบตามช่องทางทีเหมาะสม   

  3.12  การบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูล 

   บริษทัดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของบริษทั ซึงมีความมุ่งมนัทีจะ

รักษามาตรฐานเกียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสือสาร ขอ้มูลซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัในการ

สร้างระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพ โดยจะดาํเนินการในเรืองต่างๆ เพือใหเ้กิดความมนัใจวา่ ขอ้มูล 

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ไดม้ีการป้องกนัรักษาใหพ้ร้อมทีจะใชไ้ดต้ลอดเวลาในธุรกิจของบริษทั 

ตลอดจนการวางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อ

ความเสียงของขอ้มูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

เพือใหบ้รรลุถึงความมุ่งมนัดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติั  

ดงันี 

1. กาํหนดความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านและผูดู้แลขอ้มูล ทงัระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทงัหมด 

2. ประเมินความเสียง และสร้างระบบควบคุมความเสียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้ม ทีมี

การเปลียนแปลง 
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   3. สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทีเกียวขอ้ง 

   4. สร้างระบบรักษาขอ้มูล เพือป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การจดัทาํขอ้มลูโดยมิชอบ 

         ไม่วา่จะเป็นการกระทาํโดยอุบติัเหต ุหรือดว้ยความตงัใจ 

  3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

   บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์รของ

บริษทั ทงันี บริษทัใหค้วามเป็นอิสระและไม่จาํกดัขอบเขตของผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน  นอกจากนี ยงัมี

การสอบทาน / ตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง 

   คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานใหม้ีการควบคุมภายใน เพือใหม้นัใจวา่ ธุรกิจได้

ดาํเนินการในขอบเขตทีถูกตอ้ง  เหมาะสม และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั กฎหมาย และขอ้กาํหนดที

บงัคบัใชก้บัธุรกิจนนั  
 

  3.14 บทลงโทษ 

   บริษทัจะดาํเนินการลงโทษทางวินยัแก่ผูที้ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการกระทาํผิดตามนโยบาย

ต่อตา้นการคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติันีและจะตอ้งไดรั้บโทษตามทีกฎหมายกาํหนด (ถา้มี) 

 คํานิยาม 

ขอ้ความหรือคาํใดๆ ทีใชใ้นขอ้ปฏิบติัฉบบันี ให้มีความหมายดงัต่อไปนี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะ

แสดงหรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอยา่งอืน 

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง  

1. การใชอ้าํนาจทีไดม้าโดยหนา้ที เพอืแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับตนหรือผูอื้น 

2. การใหสิ้นบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้าํมนัสัญญา การให้ การรับ 

หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพือเป็นสิงจูงใจให้บุคคลกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใดทีผิด

กฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดีหรือทาํลายความไวว้างใจ  

ทงันี เวน้แต่เป็นกรณีทีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ให้กระทาํได ้

“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิงของ การใหย้ืมหรือบริจาค

อุปกรณ์ การโฆษณา เพือส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือบตัรเขา้ชมงาน เพือระดมทุน หรือ

บริจาคเงิน สิงของ ใหแ้ก่องคก์รทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง  รวมทงัการสละเวลาทาํงานของ

พนกังาน แก่พรรคการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตงัทางการเมือง 

รูปแบบของการคอร์รัปชัน         

 1.  การช่วยเหลือทางการเมือง 

  1.1 บริษทัยึดมนัในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีนโยบายเป็นกลาง 
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ทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการใดๆ  อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค 

การเมืองหนึง 

 1.2 ในกรณีที บริษทัมีความประสงคที์จะให้การสนบัสนุนทางการเมือง เพือเป็นการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือตอ้งไม่กระทาํไปดว้ยความ

คาดหวงัทีจะไดร้ับการปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทงันี ในการสนบัสนุนจะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบวา่ด้วย

การเบิกเงิน โดยระบุชือผูรั้บการสนบัสนุน วตัถุประสงค ์ รายละเอียด จาํนวนเงิน วนัทีขอเบิกเงิน พร้อมทงั

แนบเอกสารหลกัฐานประกอบทงัหมดเสนอให้ผูม้ีอาํนาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

 1.3 พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย  

แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน  หรือนาํทรัพยสิ์น  อุปกรณ์  เครืองมือใดๆ  ของบริษทัไปใช ้ 

เพือประโยชน์ในทางการเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการดาํเนินการใดๆ ทีอาจทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจวา่ บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง 

 2.  การบริจาคเพือการกุศล ทงัในรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอืนๆ  เพือ

เป็นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพนัธ์ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่บริษทั โดย

ไม่ไดมุ้่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงันี 

 2.1 บริษทัตอ้งมีความระมดัระวงั เพือให้มนัใจไดว้่าการบริจาคเพือการกุศลจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็น

วิธีการหลีกเลียงในการใหสิ้นบน และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั  

 2.2  ในการบริจาคเพอืการกุศล จะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการกุศล หรือการ

บริจาค โดยระบุชือผูรั้บบริจาค และวตัถุประสงคข์องการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทงัหมด ทงันี 

ค่าใชจ้่ายการกุศลหรือการบริจาคทุกครัง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมใหค้วามเห็น

และนาํเสนอผูมี้อาํนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมตัิ ตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

 3.  การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพอืการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทั ตราสินคา้ หรือชือเสียงของบริษทั 

โดยอาจกระทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม เป็นตน้ โดยมี

แนวทางการปฏิบติั ดงันี  

  3.1  บริษทัตอ้งมีความระมดัระวงั เพือใหม้นัใจไดว้า่การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็น

วิธีการหลีกเลียงในการใหสิ้นบน และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

  3.2  ในการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน โดยระบุชือผูรั้บ

การสนบัสนุน วตัถุประสงค ์ รายละเอียด จาํนวนเงิน วนัทขีอเบิกเงิน พร้อมทงัแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบทงัหมด เสนอให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติั ตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

 4. ค่าของขวัญ  ของทีระลกึ  ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบติัตามแนวทางในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ของ

บริษทั 

  4.1  พนกังานสามารถให/้รับของขวญั ของทีระลึก และการเลียงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเขา้

เงือนไขดงัต่อไปนี 
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   (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษทั และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

   (2) เป็นการให้/รับในนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน และ 

    เป็นไปอยา่งเปิดเผย 

   (3) ไม่เป็นของขวญัทีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั หรือบตัร

    กาํนลั 

   (4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ของขวญัในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

  4.2 การรับของขวญั ของทีระลึก ตามประเพณีปฏิบติั พนกังานสามารถรับของขวญั ของทีระลึก ซึงมี

มูลค่าไม่เกิน ,000 บาท หากเกินกว่า ,000 บาท ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั     

 5.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัมีการควบคุมดูแลการทาํรายการกบัผูท้ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 6.   ความสัมพันธ์ทางธุรกจิและการจัดซือ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

  การดาํเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ซือสัตย ์ และตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบว่าดว้ยการจดัซือ จดัจา้ง  และกฎหมายทีเกียวขอ้ง  โดย

ตอ้งไม่ใหห้รือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 บริษทัถือเป็นนโยบายทีจะปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทงัการจา้งแรงงาน คุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน อาชีวอนามยั ความปลอดภยัจากการทาํงาน ค่าตอบแทนและค่าชดเชย การเกษียณจากการทาํงาน และ

จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ให้มีการกําหนดค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล กาํหนดค่าแรงขนัตาํตามประกาศของภาครัฐ การจ่ายค่าตอบแทนการทาํงาน

ล่วงเวลาและวนัหยดุ  

 บริษทัให้สิทธิพนกังานในการโตแ้ยง้เพือพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชีความผิดหรือทุจริตต่อหน้าทีการ

งาน ไม่มีการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้ฎหมายแรงงานซึงครอบคลุมการ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด โดยตลอดเวลายาวนานของการดาํเนินธุรกิจ ไม่เคยมี

ประวติัการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึนสู่ศาลในเรืองดงักล่าว  

 นอกจากนี บริษัทจะไม่รับบุคคลอายุตาํกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ยกเว้นกรณีการ

ช่วยเหลือบุคคลทีมีความจาํเป็น หรือกรณีปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐเพือส่งเสริมการสร้างรายไดใ้ห้แก่

เยาวชน เช่น การจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในวนัหยุดหรือปิดภาคเรียน การจ้างนักศึกษาทํางานใน

โครงการทวิภาคี เป็นตน้ 

 

  
 



ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                            แบบ -  ประจาํปี  

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ................................     หนา้ 82 

 

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน  

 ในปี 2563 บริษทัฯ ส่งเสริมกิจกรรมทีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน

อย่าง สมาํเสมอ ทงักิจกรรมตกับาตรพระสงฆ์ในวนัครบรอบการก่อตงับริษทัฯ วนัขึนปีใหม่ พนักงานเขา้

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจํานวนมาก ซึงส่งผลให้พนักงานมีสติ รู้สติ และใช้สติในการดาํเนินชีวิตและ การ

ทาํงานมากขึน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังาน “ให”้ แก่ผูอื้น ดว้ยการจดักิจกรรม “โครงการนาํใจ...สู่ชนบท” 

เป็นประจาํทุกปี  และการส่งมอบชุด PPE และหน้ากากผา้ เพือป้องกัน Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลและ

บุคลากรทางการแพทย ์
 

การพฒันาบุคลากร  

 กาํหนดนโยบายหลกัในการส่งเสริมสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองค์กรให้

สามารถเปลียนแปลงและพฒันาตนเอง ในเชิงความคิดและการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เพือเตรียมบุคลากร

ให้พร้อมต่อการขยายตวัทางธุรกิจต่อไป ดงันนันโยบายในการฝึกอบรมและพฒันาขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ใน

การพฒันาในด้านเชิงความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรอย่างจริงจงั เพือให้บุคลากรทุกระดับสามารถ

นาํไปปรับใช้ไดท้นัต่อเหตุการณ์ การเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม เช่น จดัให้มีการอบรมสัมมนาให้กับ

พนกังานขายหนา้ร้านเป็นประจาํเพือใหค้วามรู้ดา้นสินคา้และฝึกฝน เทคนิคในการขาย 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 บริษัทฯมีช่องทางการสือสารกับลูกคา้ ดว้ยทีมงานทีได้รับการอบรมให้เน้นการบริการ ให้ความ

ช่วยเหลือลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก ศูนยล์ูกค้าสัมพันธ์ จะทาํหน้าทีให้ข้อมูล

เกียวกบัสินคา้และการบริการ รับคาํติชม คาํแนะนําหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแกปั้ญหาและ

ตอบขอ้สงสัยในเบืองตน้ หากเป็นเรืองร้องเรียนเกียวกบัคุณภาพหรือการบริการ ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์จะกาํกบั

ดูแลให้เกิดกระบวนการแกไ้ขจนกระทงัลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ อาทิ การเปลียนสินคา้ใหห้ากไม่พึงพอใจ

ในคุณภาพ เป็นตน้  
 

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํมาตรการการเปิดปิดเครืองปรับอากาศเป็นเวลา การทาํสวิตซใ์ห้สามารถปิดเปิดไฟ

แสงสว่างเฉพาะจุด การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพกักลางวนัและ

ก่อนกลบับา้น การลดปริมาณการใชก้ระดาษดว้ยการใชก้ระดาษ 2 หนา้ และใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดแทนการใชก้ระดาษ เป็นตน้  
 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  

 บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายทีตอ้งดูแลและสานสัมพนัธ์กบัชุมชนใกลเ้คียง จึงสนบัสนุนการจดักิจกรรม

ของชุมชนอย่างสมาํเสมอ อาทิ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การวิงเพือสุขภาพ จัดกิจกรรมเทศกาลวนั

สงกรานต ์ พิธีสรงนาํพระพุทธรูป โดยกิจกรรมดงักล่าวนีไดจ้ดัร่วมกบัประชาชนทีอาศยัในชุมชนใกลเ้คียง 
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11.  การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง 

 (1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการ 

ควบคุมและตรวจสอบภายในอนัจะก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  มีการกาํหนดโครงสร้างองคก์ร  มี 

การแบ่งแยกหนา้ที      กาํหนดความรับผิดชอบ    และอาํนาจการอนุมติัระดบัต่าง ๆ  เป็นลายลกัษณ์อกัษร     

นอกจากนี  มีการแบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน  บญัชี   ผูเ้ก็บเอกสาร   และผูต้รวจสอบ   เพือให ้

มีการแบ่งแยกหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างชดัเจน      และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ในหนา้ทีของตน 

อยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ   เพือเป็นการเพมิประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีของแต่ละหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตงัสํานกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษทัฯ โดยมีสาย 

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  เพือทาํหนา้ทีตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ 

ปฏิบติังานของระบบดงักล่าว ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ  มีความเป็นอิสระ  สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบ  และ 

ถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที        เพอืใหเ้กิดความมนัใจวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิผล 

และโปร่งใส    มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูต้รวจสอบกบัผูป้ฏิบติังานทุกครังหลงัจากการตรวจสอบแลว้ 

เสร็จ   จะสรุปปัญหาทีเกิดขึนและนาํไปปรับปรุง   เพือใหก้ารปฏิบติังานไดผ้ลดียิงขึน      เป็นการแบ่งปัน 

ความรู้แลกเปลียนประสบการณ์   และประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง     ซึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบ 

ใหเ้กิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน     ทาํให้สามารถรับรู้ปัญหาและขอ้บกพร่องอยา่งทนัเวลา    

เพือกาํหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพ          และนาํเสนอผลของการ 

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือแลกเปลียนขอ้คิดเห็นเกียวกบัแนวคิดในการตรวจสอบ  

และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป      เพือใหบ้ริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายใน     และระบบการ 

ตรวจสอบภายในทีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ    

      คณะกรรมการบริษทั    กาํหนดใหมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม 

ภายในเป็นประจาํทุกปี  อยา่งนอ้ยปีละ     ครัง   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที  /       

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   คณะกรรมการบริษทัซึงรวมกรรมการตรวจสอบทงั  คน ไดท้าํการประเมิน 

ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ประจาํปี   และมีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุม 

ภายในทีเพียงพอเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนั  

  (2) การบริหารความเสียง  บริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสียงแต่บริษทัฯ มี

คณะกรรมการบริหารทาํหน้าทีกลนักรองและรับผิดชอบการบริหารความเสียงต่าง ๆ  และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหน้าทีติดตามและตรวจสอบอีกดา้นหนึงดว้ย     ทาํให้เชือมนัไดว้่าการบริหารความเสียงของ

บริษทัฯ อยู่ในเกณฑ์ทีน่าไวว้างใจไดร้ะดบัหนึง  และบริษทัฯ ไดม้ีการแบ่งแยกหนา้ทีความรับผิดชอบอย่าง

ชดัเจน  โดยมีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูป้ฏิบติังานทุกครัง   เพอืสรุปปัญหาทีเกิดขึน

และนําไปปรับปรุงให้มีการควบคุมความเสียงทีตรงกับปัญหาทีเกิดขึน    และรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ        ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริษทัฯ มีมาตรการด้านความเสียงเพียงพอ

หรือไม่    เพือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ     นอกจากนี  บริษทัฯ มีการทบทวนและกาํหนด
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มาตรการควบคุมภายใน   และป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึน  โดยให้ความสําคญักับสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหนา้และความผิดปกติทีมีนยัสําคญั  
    

            รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีของผูส้อบบญัชี  

ไดแ้สดงไวใ้นแบบ  -   และแบบ  -    โดย คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การรายงานการปฏิบติัหน้าทีที

สําคญั  เช่น  การเปิดเผยจาํนวนครังของการประชุมในรอบปี   การประเมินและสอบทานระบบการควบคุม

ภายใน   การทาํรายการระหวา่งกนั  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี   การสอบทานรายงานทางการเงิน   การดูแลดา้น

การปฏิบติัตามกฎและระเบียบ  มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการในดา้น ต่าง ๆ 

โดยรวม 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ผูถื้อหุน้ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ

บริษทั เมือวนัที  สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน และปฏิบัติหน้าทีตามทีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและภายใตก้ฎบตัรทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงจดัทาํขึนโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัซึงสอดคลอ้งกบัหลกัสากลและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมทงัสิน  ครัง โดยไดร่้วมประชุมกับฝ่าย

บริหาร   ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีของบริษทั ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้หน้าทีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความ

เสียง ระบบการควบคุมภายใน การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้  ตลอดจนความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และ

กฎระเบียบทเีกียวขอ้ง   เพือใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานของบริษทั   

 หนา้ทีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และพิจารณางบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  ของบริษทัฯ รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยง

กันและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับรายการเกียวโยงทีมีกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งทาง

ผลประโยชน์ เพอืให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดทาง

ตลาดหลกัทรัพย ์       หรือกฎมายทีเกียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั โดยเชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม

ประชุมการพิจารณางบการเงินดงักล่าว ซึงมีการสอบถามผูส้อบบญัชีเรืองความถูกตอ้งครบถว้น

ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ บญัชีทีมีสาระสําคญัซึงมีผลกระทบต่องบการเงินปี  

ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบญัชี ความเพียงพอ ถูกตอ้ง

และครบถ้วนของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เพือให้

มนัใจว่าการจดัทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัการบัญชีที

รับรองทวัไป ทนัเวลา รวมทงัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถว้น 

2. การสอบทานและติดตามการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 

 ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัให้ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุง

กระบวนการบริหารงานอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเสนอให้

แต่งตงั    

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  
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- นายจิโรจ   ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นายโกมินทร์  ลินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นายมงคล  เหล่าวรพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นางสาวกชมน  ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนทีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย   

แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ซึงเป็นผูมี้คุณสมบติัทีเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอให้

เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที   รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซึงได้เสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและจะขออนุมตัิในทีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  ต่อไป  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมี

ความเป็นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 

ตลอดจนสามารถใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  ไดอ้ย่างสมาํเสมอ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีสําหรับปี  และการประเมินของผูส้อบ

บญัชีและผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวขา้งตน้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องหรือสิงผิดปกติใดๆ  

ทีเป็นสาระสําคญัทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้จาํกดัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฏหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และไดร้ายงานผลการปฏิบติังานให้

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 
(นายประเสริฐ  ภทัรดิลก) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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12.  รายการระหว่างกัน 

- นิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั  

  อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

- ผูถื้อหุน้ใหญ่ของนิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนั (เอกสารแนบ 5.5) 

- ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารใน บริษทัร่วม และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

(เอกสารแนบ ) 

รายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและเป็นรายการปกติที

เกิดขึนในกระบวนการทําธุรกิจทีเป็นไปตามสภาวะของตลาด อาทิ    การกาํหนดราคาซือ-ขาย ปริมาณ 

เงือนไข อตัราดอกเบีย ฯลฯ ซึงไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั       

1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

รายไดจ้ากการขาย ซือสินคา้ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืน ทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเป็นไปตามเงือนไข

การคา้โดยทวัไป โดยมีการกาํหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาทีไดต้กลงกนั

ไว ้สําหรับรายการทีไม่มีราคาตลาดอา้งถึง การให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ

(กิจการทีเกียวขอ้งกัน)โดยได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัทุกรายการทีเกิดขึนในปี  โดยคิด

อัตราดอกเบียอิงกับตน้ทุนการกู้ยืมเงินของบริษทับวกอตัราส่วนต่างตามทีบริษทักาํหนด       เพือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการบริหารเงินของบริษทัฯ เองและเพือความคล่องตวัในการบริหารทางการเงินสําหรับ

บริษทัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

2. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการทีทํากบับุคคลทีเกยีวข้องกนั 

คณะกรรมการบริษทั  มีความเห็นว่า การทาํรายการกบั  ”บุคคลทีเกียวขอ้งกัน” เป็นการคา้ปกติที

บริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบับุคคลต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ การกาํหนดราคาซือขาย

ได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทาํเพือจาํหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษทัฯออกไปยงับุคคลที

เกียวขอ้งกนัการทาํรายการระหว่างกนัไดเ้ป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นทีตงัเพือ

ธาํรงรักษากิจการและเพือความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมนัคง การผนึกแน่นในระหวา่งพนัธมิตร เป็นไป

เพือเสริมแรงซึงกันและกัน อนัทีจะเพิมความเขม้แข็งและศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทุก ๆ ฝ่าย 

3. มาตรการหรือขันตอนของการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหว่างกนัทีมิใช่รายการปกติ หากมิไดม้ีขนาดของรายการซึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั     

จากทีประชุมผู ้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษทัฯ ก่อนเป็นลาํดบัแรก และถา้ขนาดของธุรกรรมทีเกิดขึนนนั อยูใ่นอาํนาจหนา้ทีที

จะสามารถอนุมติัได้ การอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกันจะจบลงทีขนัตอนนีโดยผูม้ีส่วนไดเ้สียมิไดอ้อก
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เสียงลงคะแนน แต่ถา้ขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดทีเกินอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารทีจะ

อนุมตัิได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของทีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซึงมีการอนุมัติ

ต่อไป โดยผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียมิไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหน้าทีเป็นผูส้อบทานการทาํรายการระหว่างกันทีสําคัญ    

และการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัทุกรายไตรมาส เพือดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนับริษทักาํหนดนโยบาย  เงือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี 

1. ราคาซือ ราคาขาย  มูลค่าของรายการระหว่างกนัมีเงือนไขเป็นไปตามการคา้ปกติ 

2. รายการเกียวโยงทีเป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได ้

เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดาํเนินการตามขนัตอนเพือความ 

สมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวและเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ 

ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักล่าว 

กบัเจา้หนา้ทีของบริษทัและผูต้รวจสอบภายในว่า เป็นราคาทีสมเหตุสมผลและมี 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินถูกตอ้งแลว้ 

3. บริษทัมีขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการ 

จดัซือจดัจา้งโดยทวัไปของบริษทั  และผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน 

รายการระหวา่งกนั   และไม่มีส่วนในการอนุมติัในเรืองดงักล่าว 

4. ในการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั    บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑข์อง 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อยา่งเคร่งครัด 

ทงันี  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการและราคา

โดยใหไ้ดร้าคาทียตุิธรรม    เพือเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

บริษทัปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยรายการทีเกียวโยงกัน และ / 

หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนซึงจะมีการแกไ้ขเพิมเติม การปฏิบติัรวมถึง

การเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทั ผูล้งทุนทวัไปและหน่วยงานทีเกียวขอ้งรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการและ / หรือ   ทีประชุมผูถื้อหุ้นตามทีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัรายการทีเกดิขึน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกันในปี     แลว้ ไม่มีความเห็นทีแตกต่าง

ไปจากมติคณะกรรมการบริษทั 

5. นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหว่างกนัยงัคงจะดาํเนินต่อไปจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ

เพราะบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้เหล่านีเป็น SUPPLY   CHAIN    ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความ
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คล่องตัวของการเป็น SUPPLY   CHAIN เอือประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผูถ้ือหุ้นในทีสุด        

บริษทัฯ   ตระหนักในความรับผิดชอบทีมีต่อผูถ้ือหุ้น  พนักงาน  และทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งภายใตห้ลกัการ  

“การกาํกบัดูแลกิจการทีดี” 
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ส่วนที  

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ    

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํขนึ ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการ

บริษทัซึงกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป และบนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงั ประกอบ

กบัการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจดัทาํงบการเงิน เพือใหส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความสําคญัในดา้นคุณภาพของงบการเงิน  ดว้ยการสอบทาน

ขอ้มูล ทางการเงิน    และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทีสําคญัเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน  และคาํอธิบายและการวเิคราะห์  เพือประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทวัไปในการใชง้บการเงิน 

ในการนี คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงประกอบดว้ยกรรมการที 

เป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี

แลว้ 

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้อบ 

บญัชีรับอนุญาต    ทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัเชือไดว้า่ งบการเงินของบริษทั  บูติคนิวซิตี  จาํกดั  (มหาชน)   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามทีควร

ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป   

 

 

 

 

 

 

              (นางประวรา  เอครพานิช) 

                     กรรมการผูจ้ดัการ 

     วนัที   25  กุมภาพนัธ์  2564 
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  .   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

งบการเงินรวมในระยะ 3 ปีทีผา่นมา     ตามเอกสารแนบ  5.2 

สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในระยะ 3 ปี ทีผา่นมา           ตามเอกสารแนบ  5.3 

อตัราส่วนทางการเงินในระยะ 3 ปี ทีผา่นมา               ตามเอกสารแนบ  5.4 

 

13.3  ผู้สอบบญัชีและนโยบายบญัชีทีสําคัญ 

(1) งบการเงนิ                                                                                                                                                  

1.1 ผู้สอบบัญชีและรายงานการตรวจสอบ 

งบการเงินของบริษทัในปี 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบจาก นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั และ ปี 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจาก นางสาว

กรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ซึงงบการเงินทงั  

ปี ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไข 

(2)  สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

    สามารถตรวจดูไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14.  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

.  ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิ 

สาํหรับปี  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีรายไดร้วม .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  คิด

เป็น . % มีผลขาดทุน .  ลา้นบาท และในปี  บริษทัฯ ไม่มีบริษทัร่วม จึงไม่จดัทาํงบการเงินที

แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
 

.  ผลการดําเนินงาน 

           บริษทัฯ มีรายไดร้วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน .  ลา้นบาท เมือเทียบกบัรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัของปี  ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง . %  เกิดจากรายไดจ้าก

การขายจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง . % รายไดจ้ากการ

บริการเครืองแบบจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง . % สาเหตุ

เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า  (Covid- ) ตงัแต่

เดือนมกราคม  ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม  รัฐบาล

ไดอ้อกมาตรการเวน้ระยะห่าง สังปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงใหง้ดการเดินทาง ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนั

เปลียนไปอยา่งไม่สามารถคาดเดาได ้ ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้และ

หา้งสรรพสินคา้ ตลอดจนการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนกังานขององคก์ร ชะลอตวัลง   ทงันีบริษทัได้

มีการปรับตวัเพิมช่องทางขาย Online เพิมขนึ และสร้างสินคา้ใหม่ทีเหมาะกบัสถานการณ์โควิด อนัไดแ้ก่ 

หนา้กากผา้, เสืออุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียว และ ใชไ้ด ้  ครัง  และ เสือคลุม

สะทอ้นนาํพิเศษสาํหรับทนัตแพทย ์แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได ้และรายได้

อืนของบริษทัลดลงจากปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง . %  เนืองจากปีก่อนมีรายไดจ้าก

การจาํหน่ายทรัพยสิ์นและเงินลงทุน  

 บริษทัฯ มีกาํไรขนัตน้จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบั . % (อตัรากาํไรขนัตน้งวดเดียวกนั

ของปีก่อนเท่ากบั . %)  กาํไรขนัตน้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจาก

ยอดขายทีลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายอืนๆ จาํนวน .  ลา้นบาท เมือเทียบกบัรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัของปี  ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบั ลดลง . %  

- ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท บริษทัฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความ 

กรุณาในการใหส่้วนลดจากเจา้ของพนืที เนืองจากการประกาศปิดสถานทีชวัคราว และหลงัจากสามารถเปิด

สถานทีดาํเนินกิจการ จาํนวนลูกคา้ในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) และพิจารณาปิดจุดขายทีไม่สามารถทาํกาํไรได ้ นอกจากนนัยงัมีการปรับโครงสร้างการทาํงาน

ของพนกังานใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล  บริษทัฯ ไดเ้พิมงบประมาณ

ค่าใชจ้่ายในการสือสารและโฆษณาสาํหรับช่องทางการขายใหม่ทางออนไลน์เพือสนบัสนุนการขาย    

- ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท จากการปรับโครงสร้างพนกังานใหม่ 

- ตน้ทุนทางการเงินเพิมขึน .  ลา้นบาท จากการคาํนวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16  

จาํนวน .  ลา้นบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันลดลง  .  ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ปีนีเท่ากบั ( . ) ปี  เท่ากบั .   
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.  ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 
ณ สินปี  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทงัสิน .  ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน .  ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากบั .  % โดยทีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลง

เท่ากบั . %  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิมขนึ  .  ลา้นบาท  หรือเพมิขนึเท่ากบั . %  

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือลดลง .  ล้านบาท เนืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทาํให้พิจารณาซือสินคา้ลดลง ในขณะทีมีการ

จดัการระบายสต็อคสินคา้โดยการขายทางออนไลน์เพิมขึน ลูกหนีการคา้ลดลง .  ลา้นบาท เนืองจากมี

การรับชําระหนีจากลูกหนีรายใหญ่ของปี  ได้ และในปี  มียอดขายและลูกหนีรายใหญ่ลดลง  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียปี  เท่ากบั .  วนั ปี  เท่ากบั  .  วนั  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิมขึน สาเหตุหลกัมาจากการนํานโยบายการบัญชีทีมีผลบงัคบัใช้กับงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั ได้แก่ มาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที  (TFRS16) สัญญาเช่า ก่อให้เกิดสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัที  ธันวาคม 

 จาํนวน .  ลา้นบาท และ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท เนือง

ดว้ยบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 

ในขณะทีมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง ไดแ้ก่  

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาํนวน 16.79 ลา้นบาท จากค่าเสือมของงวด  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท จากการรับคืนเงินประกนัและมดัจาํร้าน

สาขา จากศูนยก์ารคา้ เนืองจากมีการปิดร้านสาขา  

- จากการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  บริษทัฯ ไดม้ีการโอนจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม และ เงินลงทุนระยะยาวอืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน-กิจการทีเกียวขอ้งกนั จาํนวน .  ลา้นบาท และ  เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน-กิจการอืนๆ จาํนวน .  ล ้านบาท และมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมทาํให้มูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงจาํนวน  .  ลา้นบาท ซึงรวมอยู่ภายใตสิ้นทรัพยท์าง

การเงินไม่หมุนเวียนอืน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  มีนาคม  คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพ้ิจารณา 

และมีมติเห็นชอบให้ถอนบริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ออกจากการเป็นบริษทัร่วม  เนืองดว้ยสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่อยู่ในข่ายการเป็นบริษทัร่วม จากการขายหุ้นเมือเดือน กนัยายน  ให้กบับุคคลอืนออกไป ,  

หุ้นคิดเป็นร้อยละ .  จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ .  ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธี
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ส่วนไดเ้สียจาํนวน .  ลา้นบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน .  

ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา .  ลา้นบาท 

 

.  สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สภาพคล่อง 

ในปี   บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

.  ลา้นบาท   โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน .  ลา้นบาท  กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม

การลงทุนจาํนวน .  ลา้นบาท  จากการจ่ายเพือซืออุปกรณ์ .  ลา้นบาท ซือสิทธิการใชสิ้นทรัพยจ์าํนวน 

.  ลา้นบาท และซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน .  ลา้นบาท  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไป 

.  ลา้นบาท จากการใชไ้ปในการจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน .

ลา้นบาท  จ่ายคืนเงินกู ้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน .  ล้านบาท  จ่ายหนีสินตาม

สัญญาเช่า .  ลา้นบาท จ่ายดอกเบียจ่าย .  ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล .  ลา้นบาท และรับกูย้ืมระยะ

สันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน .  ลา้นบาท ในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน อตัราส่วนสภาพ

คล่อง และ CASH CYCLE อยู่ที .  เท่า .  วนั ปี  อยู่ที .  เท่า .  วนั อัตราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว .  เท่า ปี  เท่ากบั .  เท่า ซึงอตัราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมลดลงจากปี  
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แหล่งทีมาของเงนิทุน 

 หนสิีนรวม 

 ณ สินปี  บริษทัฯ มีหนีสินรวม .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท หรือ .  

% เป็นการเพิมขึนของหนีสินส่วนไม่หมุนเวียน .  ลา้นบาท จากการนาํนโยบายการบญัชีทีมีผลบงัคบัใช้

กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบัติ ได้แก่ 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที  (TFRS16) สัญญาเช่า ทาํให้หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน .  ลา้น

บาท ในขณะทีหนีสินตามสัญญเช่าการเงินลดลง .  ลา้นบาท ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน 

.  ลา้นบาท และประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน .  ลา้นบาท 

ในขณะทีหนีสิน ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลง .  ลา้นบาท จากการคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน .  ลา้นบาท คืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  ลา้น

บาท และเจา้หนีการคา้ลดลง .  ลา้นบาท ในขณะทีหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

(TFRS16) เพิมขึน .  ล้านบาท เจ้าหนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน .  ลา้นบาท และหนีสินหมุนเวียนอืน

เพิมขึน .  ลา้นบาท อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น .  เท่า ปี  เท่ากบั .  เท่า บริษทัฯ จึงมี

ความสามารถในการชาํระหนีได ้

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณสินปี  บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .   ลา้นบาท 

หรือ . % เนืองจาก ปี  บริษทัมีผลขาดทุนสําหรับปี .  ลา้นบาท มีจ่ายเงินปันผลระหว่างปี .  

ลา้นบาท  

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัในปี  คิดเป็น .  เท่า ปี  คิดเป็น .  

เท่า ปี  คิดเป็น .  เท่า  ซึงเพิมขึนเมือเทียบกบัปีก่อน  บริษทัฯไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน

จาํนวนทงัสิน .  ลา้นและรับเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั .  ลา้นบาท ณ.  

ธนัวาคม  ใชไ้ป .  ลา้นบาท คงเหลือ 434.20 ลา้นบาท ซึงเพียงพอต่อการใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

 
.  ภาระผูกพนัด้านหนีสินและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษทัฯ ใคร่ขอชีแจงประเด็นเพิมเติมอืนๆ ดงัต่อไปนี 

-   บริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงทีสาํคญัทีเกิดขึนภายหลงัวนัทีในงบการเงิน และผลกระทบ 

    ทีอาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

-   บริษทัฯไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัในกลุ่มทีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

-   บริษทัฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 1. ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินหลายแห่ง 

ใหก้บับริษทัทเีกียวขอ้งกนับางแห่งจาํนวน รวม .  ลา้นบาท (  : 36.0 ลา้นบาท) 



ส่วนที  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                                                             แบบ -  ประจาํปี  
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 2. ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนงัสือคาํประกนักบัสถาบนั

การเงินหลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพืนทีกบับริษทัหลายแห่งและการคาํประกนัค่า

สาธารณูปโภคจาํนวนเงินรวม .  ลา้นบาท (  : 12.1 ลา้นบาท) 

 3. เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพือรับบริการ

และคาํปรึกษาเกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน

ทงัสิน 13.1 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแลว้รวมทงัสิน 12.2 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

          เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทก์ยนืฟ้องคู่สัญญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศ

อีกแห่งหนึง เนืองจากผูใ้หบ้ริการผิดสัญญา ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไป

แลว้ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก

เงินตน้ 33.1 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัจนครบถว้น 

 เมือวนัที 29 มกราคม 2562 จาํเลยไดย้นืคาํใหก้ารและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งว่าบริษทัจงใจผิด

สัญญาและขอใหศ้าลยกฟ้อง และใหบ้ริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินใหจ้าํเลยทงั

สองจนครบถว้น 

                   เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดย้นืคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้

ของจาํเลยทงัสองทงัสิน และขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

จากกรณีพิพาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรมและบนัทึก

ค่าใชจ้่ายทงัจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  

 

6.  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 

  .  การลงทุนในการขยายกิจการและช่องทางขาย  บริษทัฯ พิจารณาการลงทุนตามช่องทาง

การขายอย่างต่อเนือง เพือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพือ

เขา้ถึงและการบริการลูกคา้ให้ไดม้ากและเร็วทีสุด ทงันีทีมบริหารไดท้าํงานอย่างรอบคอบในการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานในแต่ละช่องทางและจุดขายเพือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

  6.2 การซือสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ในปี  เนืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา  (Covid-19) บริษทัจึงชะลอการซือสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ จึงถือว่าควบคุม

ความเสียงได ้

  6.3 การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของ

บริษทัฯ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้นให้ผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนั บริษทัลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  พร้อม
ทั้งมอบอาํนาจให้บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยให้ใช้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ด้วยความระมัดระวงั 
บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล 
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้ (ปี 2563 บริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ย) 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี 
เป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ (ปี 2563 บริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ย) 
 รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ 
ดงักล่าว  และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2563  ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้ งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ปี 2563 บริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ย) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บความถูกตอ้ง 
แลว้  บริษทัไดม้อบหมายให้  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ          ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 
 

1. นาย ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา            ประธานกรรมการ                  ……………………… 
 
2. นางประวรา  เอครพานิช           กรรมการผูจ้ดัการ                     ……………………… 
 
3. นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน                 เลขานุการบริษทั                   ……………………… 
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แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 



เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน ประเภทธุรกจิ

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ 49 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 15.73 2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

University of Denver 2540-ปัจจุบนั กรรมการ ตามเอกสารแนบ 2

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551-ปัจจุบนั กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 2557-2563 ประธาน สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์

TLCA Executive Development Program 2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ภูเพชร จาํกดั ผลิตเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

(EDP) รุ่นที 5

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน

(วตท.) รุ่นที 18

หลกัสูตรประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูน้าํยคุใหม่ใน

ระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที 1

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์

 (TEPCot) รุ่นที 10

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน

(วพน.) รุ่นที 15

2. นางประวรา   เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ 46 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 14.55 2546-ก.ค. 2559 กรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

Chapman University ,USA ก.ค. 2559-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2532-ปัจจุบนั กรรมการ ตามเอกสารแนบ 2

Program (DAP) 2548-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วราธาน จาํกดั โฆษณาและการสือสาร

TLCA Executive Development Program

(EDP) รุ่นที 4

3. นางกญั ุมา  โนนคาํ กรรมการบริหาร 55 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด - 2552-2560 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

   (ดาํรงตาํแหน่งถึง วนัที มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2560-31 พ.ค. 2563 กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

   31 พฤษภาคม 2563)

4.นางสุพร  ภวสันต์ กรรมการบริหาร 65 ปริญญาโทศิลปศาสตร์ 0.0042 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  ปณิวรา  จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  ธานรา  จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  สหสิน  จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2562-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูป

5.นางกลัยา  ไวยานนท์ กรรมการบริหาร 61 MINI MBA - 2555-2563 กรรมการ บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั ผลิตเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2555-2563 Brand  Manager บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

2562-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั……………………… หนา้  101

ประสบการทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

รายละเอยีดเกยีวกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท



เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน ประเภทธุรกจิ

6.นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร กรรมการบริหาร 44 ปริญญาตรี  รฐัประศาสนศาสตร์ - 2556-2559 Beauty  Editor - Image Magazine บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559-2561 Marketing Communication Director บริษทั สุทธิภาคย ์ออแกไนเซอร์ จาํกดั

ปริญญาโท Publiccation Management 2561-ปัจจุบนั Retail Manager บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

Drexel University,Philadelphia U.S.A 2562-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

7.นางสาวพชัรี  คงแกว้ กรรมการบริหาร 52 ปริญญาโทเทคโนโลยสีารสนเทศ - 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

   (เขา้รับตาํแหน่งวนัที  

     14 สิงหาคม 2563)

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้)
ม.ค.2562-ส.ค. 2563

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

  14 ส.ค.2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

8. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ/ 64 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) - 2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คินเดรค ลงทุนในบริษทัอืน

ประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรบินสัน แพลนเนอร์ ทีปรึกษาในการจดัทาํแผนฟืนฟูกิจการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เครืองกล) มี.ค. 2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูปและเครืองหนงั

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เม.ย. 2547 - มี.ค. 2559 กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ ชมรมทีปรึกษาทางการเงิน

หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 2550 - 2563 กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ เอน็เนอย ีพลสั จาํกดั ทีปรึกษาดา้นพลงังาน

ปี 2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย พ.ค. 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เพซ ดีเวลเลอปเมน้ท์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

หลกัสูตร DCP Refresher รุ่นที 1/2548 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจดัจาํหน่ายรากการโทรทศัน์

หลกัสูตร ACPG รุ่นที 15/2557 พ.ค. 2558- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอดไวเซอรี พลสั จาํกดั ทีปรึกษาการเงิน

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั ฑีฆา ก่อสร้าง จาํกดั รบัเหมาก่อสร้าง

ก.พ.2562 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคาร

9. นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ์ กรรมการอิสระ/ 49 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

กรรมการตรวจสอบ University of Denver 2557-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะแพคเกจจิง จาํกดั บรรจภุณัฑ์

ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุภณัฑ์

หลกัสูตร Directors Accreditation

Program (DAP) 

10. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/ 47 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) 0.0083 2555-2562 ผูจ้ดัการส่วนพฒันาธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) แฟชนั เสือผา้ และ เครืองหนงั

กรรมการตรวจสอบ Mercer University , Atlanta 2563 - ปัจจุบนั ทีปรึกษา บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) แฟชนั เสือผา้ และ เครืองหนงั

กรรมการตรวจสอบ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูปและเครืองหนงั

2560 - 2561 กรรมการ(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ สภาผูส่้งออกแห่งประเทศไทย

11. นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง กรรมการอิสระ 50 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 0.29 2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

University of Pennsylvania 2547-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 2Spot Communications พฒันาและจาํหน่ายลิขสิทธิคาแรกเตอร์

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2547-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Arc Innovative. Co. Ltd การสือสารและโทรคมนาคม
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ประสบการทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั



เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน ประเภทธุรกจิ

12. นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน ผูจ้ดัการแผนกบญัชี – การเงิน 42 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - 2554 - 2562 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

เลขานุการบริษทั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี – การเงิน บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

รักษาการณ์เลขานุการ- หลกัสูตร The Manager 2562 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบนัฝึกอบรมและวิจยัการบริหารและจิตวิทยา ก.ย.2563-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รุ่นที 99/2562
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รายละเอยีดเกยีวกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ประสบการทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั



เอกสารแนบ 2

2.1. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั

บจ.โชคสามคัคี บจ.ปณิวรา บจ.สหสิน บจ.ธานรา บจ.ศิราธาน บจ.บีทีเอฟเอ บจ.ภเูพชร บจ.โชคธานี บจ.ภมิูกาญจน์ บจ.บา้นประจวบ บจ.ศิริชยัเกียรติ บจ.วราธาน บมจ.ไอซีซีฯ
บมจ.สหพฒันา

อินเตอร์โฮลดิ์ง

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ B B B B B B B B B B B

2. นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ B B B A A A A A A A A

3. นางสุพร  ภวสันต์ กรรมการบริหาร B B A

4. นางกลัยา  ไวยานนท์ กรรมการบริหาร B

5. นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร กรรมการบริหาร

6. นางสาวพชัรี  คงแกว้ กรรมการบริหาร B

7. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นางภชุชงค ์ วนิชจกัร์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ

9. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

10. นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

A=กรรมการบริหาร B=กรรมการ

บริษทั ไดถ้อดถอน บริษทัโชคสามคัคี จาํกดั ออกจากการเป็นบริษทัร่วม ในปี 2563

บริษทั สหสิน จาํกดั, บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั, บริษทั ภูเพชร จาํกดั, บริษทั โชคธานี จาํกดั, บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั และ บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั ไดท้าํการควบรวมกบับริษทั ศิราธาน จาํกดั ตงัแต่เดือน พฤศจิกายน 2563

รายชือ ตาํแหน่ง

บริษทัทีเกียวขอ้ง

แบบ56-1 ประจาํปี 2563
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เอกสารแนบ 3 แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

ชือ-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษทั ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน ประเภทธุรกจิ

1. นางสาวพชัรี  คงแกว้ 52 ปริญญาโทเทคโนโลยสีารสนเทศ - 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) ม.ค.2562 - ส.ค. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์ร บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

2. นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน 42 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - 2554 - 2562 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี – การเงิน บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

หลกัสูตร The Manager 2562 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

สถาบนัฝึกอบรมและวิจยัการบริหารและจิตวิทยา ก.ย. 2563-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์ร บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จดัจาํหน่ายเสือผา้สตรีสาํเร็จรูป

หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นที 99/2562
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ประสบการณ์ในทํางานย้อนหลงั
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

ลําดับที ชือร้าน ทีตัง โทรศัพท์

โทร. 0-2390-0007

ผูร้บัมอบอาํนาจ นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงิน  ตาํแหน่งเลขานกุารบรษัิท........................... หนา้ 107

C&D 
59/5 อาคารพาราไดซ์  พาร์ค  หอ้งเลขที CS048/100 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 

 กรุงเทพมหานคร 10250

อาคารออลซีซนัเพลส

ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค

ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด์

 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

พระราม2

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

ขอนแก่น

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 

อุบลราชธานี

 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

พระราม3

ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด์

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลปินเกลา้

ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์

บางกะปิ

ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

เชียงราย

18

13 GSP 

C&D 

ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พาร์ค

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลสุราษฎธานี  ห้องเลขที 233 ชนัที 2  เลขที  88  หมู่ที 10 ตาํบลวดั

ประดู่  อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  84000

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล

สุราษฎธานี

สยามสแควร์ ซอย 5

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

รัตนาธิเบศร์

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

เชียงราย

ศูนยก์ารสีลมคอมเพลก็ซ์  ห้องเลขที  221  ชนัที  2  เลขที 191  ถนนสีลม  ตาํบลสีม 

อาํเภอบางรัก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10500
โทร. 02-231-3273

ศูนยก์ารคา้อมัรินทร์พลาซ่า

ศูนยก์ารคา้สีลมคอมเพลก็ซ์

โทร. 053-179-834

JOUSSE 99 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-498888

496-502  ชนั 2   ศูนยก์ารคา้อมัรินทร์พลาซ่า  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  

 กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2256 - 9747

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 

โคราช

15 JOUSSE 

19 C&D 

17

16 JOUSSE 

20

โทร. 077-962-665

14 JOUSSE 
เลขที 404 ลอ็ก 41 หมอน 1-3  ซอยสยาม5  ถนนพระราม1  ตาํบลปทุมวนั  อาํเภอปทุม

วนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10330
โทร. 0-2256-9543

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า  รัตนาธิเบศร์  ชนัที 1 ห้อง127  เลขที  68/100,68/939  หมู่ที

 8 ถนนรัตนาธิเบศร์   ตาํบลบางกระสอ  อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี
โทร. 0-2526-4138

99/9   หมู่ที 13  อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  เชียงราย   ห้อง เลขที 103  ชนัที 1   

 ตาํบลรอบเวยีง  อาํเภอเมืองเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย  57000

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หอ้งเลขที 135 ชนั1 เลขที 311 หมู7่ ตาํบลจาระแม อาํเภอ

เมืองอบุลราชธานี
โทร. 045-950-898

12 GSP 
ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด์  หอ้ง 2050  ชนัที 1 เลขที 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคนั

นายาว  เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2947-5516

11 GUY  LAROCHE โทร. 02-015-179579 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

GUY  LAROCHE 

10

8 GUY  LAROCHE 
99/9   หมู่ที 13  อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา  เชียงราย   หอ้ง เลขที 159 ชนัที 1     ตาํบลรอบ

เวียง  อาํเภอเมืองเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย  57000
โทร. 053-179-833

GUY  LAROCHE 
99,99/1   อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า   หอ้งเลขที 142   ชนั 1  ถนนศรีจนัทร์ ตาํบลในเมือง   อาํเภอเมือง

ขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 043-288-031

GUY  LAROCHE 

5 GUY  LAROCHE 
หอ้งเลขที 116  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลปินเกลา้  7/222  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์  เขต

บางกอกนอ้ย   กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2884-8446

9

6 GUY  LAROCHE 
ชนั1 หอ้ง C16 ศูนยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจนั      เขตบาง

กะปิ กทม.10230
โทร. 02-7340712

7

87/2   ออลซีซนัเพลส หอ้ง 105 ชนัที 1  ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2654-0989

2 GUY  LAROCHE 

หอ้งเลขที  1620  ชนัที 1  เลขที 39  หมู่ที 6  ถนนบางนา-ตราด  ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ  10540
โทร. 0-2105-1726

4 GUY  LAROCHE 
128  หมู่ที6  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า  พระราม2  หอ้งเลขที  108 ชนั 1 ถนนพระรามที2   แขวง

แสมดาํ   เขตบางขนุเทียน   กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 0-2872-4694

61 อาคารพาราไดซ์  พาร์ค  หอ้งเลขที 1C048 ชนัที 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขต

ประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2787-1669

เอกสารแนบ 5.1

ข้อมูลสาขาของบริษัท

3 GUY  LAROCHE  
ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด์  หอ้งเลขที  2076A  ชนัที 2F เลขที 587,589,589/7-9         ถนนราม

อินทรา  ตาํบลคนันายาว  อาํเภอคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2947-5278

1 GUY  LAROCHE 
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41 A'MAZE
240/7,242 L14  สยามสแควร์ ซอย 2  ถนนพระราม1   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2251-1285

79 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

693,965 ห้อง 2A11/A-B ถนน สุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110

39 A'MAZE

37 A'MAZE
38,38/1-3,39 หมู่ 6 ห้องเลขที 1618 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี                 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2105-1804

38 A'MAZE
94 ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้อง PL2.G.SHP005 ถนน พหลโยธิน ต.

ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-1509162

ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา

 ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต

35
ADOLFO 

DOMINGUEZ 

622,626 ห้อง 2P30,31 สุขมุวทิซิตีมอลล ์ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย 

กทม.10110
โทร. 02-6648486

36 A'MAZE โทร. 02-0036130

ศูนยก์ารคา้เอม็โพเรียม

ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์

33 LOF FI CIEL 
ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด ์ ห้องเลขที  2077A  ชนัที 2F เลขที 587,589,589/7-9        

 ถนนรามอินทรา  ตาํบลคนันายาว  อาํเภอคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2947-5515

34 LOF FI CIEL 
ห้องเลขที 116  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลปินเกลา้  7/222  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัริ

นทร์  เขตบางกอกนอ้ย   กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2884-8446

ศูนยก์ารคา้แฟชนั ไอส์แลนด์

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลปินเกลา้

LOF FI CIEL 
ห้องเลขที 2035    ชนั2    เลขที  55   ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์  แขวง

หนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2721-9909

1693 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ โทร. 02-5411004

ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา

ลาดพร้าว

31 C&D โทร. 02-015-1795

40 A'MAZE 199,199/1,199/2 หมู่ 6  ตาํบลเสาธงหิน  อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โทร. 063-9052025

 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

พระราม3

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 

เวสตเ์กต

32

29 C&D 
ห้อง 116 ชนั 1 ศูนยเ์ซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  เลขที 99,99/1 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน 

    อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
โทร. 033-013038

30 C&D 
B213/1  ชนั 2  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์ ถนน พระรามที 1 แขวง ปทุมวนั เขต ปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 063-905-2010

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา

ระยอง

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ห้องเลขที 136 ชนั1 เลขที 311 หมู่7 ตาํบลจา

ระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี
โทร. 045-950-899

28 C&D 99 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-498888

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 

อุบลราชธานี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 

โคราช

27 C&D 

25 C&D 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ ห้องเลขที 221 ชนั 2 เลขที 99,99/1,99/2 หมู่ที 4     

           ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ตาํบลฟ้าฮ่าม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่
โทร. 052-001-808

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา

เชียงใหม่

26 C&D 
99,99/1   อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า   ห้องเลขที 138    ชนั 1  ถนนศรีจนัทร์ ตาํบลในเมือง  

 อาํเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 043-288-030

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

ขอนแก่น

โทร. 02-7340711

24 C&D 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า  แกรนด ์พระราม9  ห้องเลขที 317  ชนั3 เลขที 9/9               

 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320
โทร. 0-2108-3067

ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์

บางกะปิ

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  

แกรนด์ พระราม9

23 C&D 
ชนั1 ห้อง C14 ศูนยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจนั   

  เขตบางกะปิ กทม.10230

22 C&D 
ศูนยก์ารคา้แฟชนัไอส์แลนดห์้องหมายเลข 2051  ชนั 1F เลขที 587,589,589/7-9 หมู่ 7 

ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพ 10220
โทร. 0-2947-5834ศูนยก์ารคา้แฟชนัไอส์แลนด์

ห้องเลขที 2035    ชนั2    เลขที  55   ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์  แขวง

หนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์

สยามสแควร์ ซอย 2

C&D 21 โทร. 0-2721-9910



เอกสารแนบ 5.2

ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
% ปี 2562 % ปี 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,776,394 0.91      7,679,002 1.14     3,404,912 0.47     

    ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 37,702,850 5.95      73,312,255 10.93   85,697,768 11.76   

    สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 208,172,841 32.86    286,363,487 42.69   290,632,986 39.87   

    สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 15,624,474 2.47      9,802,559 1.46     9,339,075 1.28     

    รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 267,276,559 42.19    377,157,303 56.23   389,074,741 53.37   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 71,285,052 0.19      -                       -       -                      -      

    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -       21,270,103 3.17     35,277,398 4.84     

    เงินลงทุนระยะยาวอืน -                        -       57,233,996 8.53     57,498,495 7.89     

    อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 72,295,480           11.41    72,295,480          10.78   72,295,480          9.92     

    ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 47,769,056 7.54      64,558,427 9.63     70,687,523 9.70     

    สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 93,566,317 14.77    -                       -       -                      -      

    สิทธิการเช่า -                        -       6,634,379 0.99     9,139,735 1.25     

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,787,780 0.28      969,918 0.14     12,873,172 1.77     

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,170,629           5.39      14,552,505          2.17     14,089,723          1.93     

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 45,281,732           7.15      56,053,098          8.36     68,050,624          9.33     

    รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 366,156,046 57.81    293,567,906 43.77   339,912,150 46.63   

รวมสินทรัพย์ 633,432,605 100.00  670,725,209 100.00 728,986,891 100.00 
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินรวม)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)



หนีสินและส่วนของเจ้าของ
ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
% ปี 2562 % ปี 2561 %

 
หนีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 80,000,000           12.63 124,925,087        18.63 172,141,550 23.61

     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 23,388,353           3.69 34,734,704          5.18 78,716,638 10.80

     หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20,198,019           3.19 245,167               0.04 1,065,391            0.15

     เงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 21,000,000           3.32 39,000,000          5.81 -                      0.00

     เงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลและกิจการอืนๆ -                        0.00 -                       0.00 -                      0.00

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                        0.00 -                       0.00 -                      0.00

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        0.00 -                       0.00 -                      0.00

     หนีสินหมุนเวียนอืน 7,414,911             1.17 5,931,290            0.88 9,268,207 1.27

     รวมหนีสินหมุนเวียน 152,001,283         24.00 204,836,248 30.54 261,191,786 35.83

หนีสินไม่หมุนเวียน

     หนีสินตามสัญญาเช่า 66,782,334.00 10.54 -                       0.00 -                      0.00

     หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                        0.00 1,955,254.00 0.29 -                      0.00

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 9,297,668.00 1.47 7,947,699.00 1.18 6,692,182 0.92

     ประมาณการหนีสินระยะยาว 5,326,590 0.84 1,450,190 0.22 1,892,670 0.26

     หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 0.00 0.00 0.00

     รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 81,406,592 12.85 11,353,143 1.69 8,584,852 1.18

รวมหนีสิน 233,407,875 36.85 216,189,391 32.23 269,776,638 37.01

ส่วนของเจ้าของ

     ทุนเรือนหุน้
         ทุนจดทะเบียน

              หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 250,000,000 250,000,000 250,000,000

         ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

              หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000 18.94 120,000,000 17.89 120,000,000 16.46

    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 279,255,971 44.08 279,255,971 41.63 279,255,971 38.31

ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

ในเงินลงทุนภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        0.00 11,018,736          1.64 11,018,736          1.51

    กาํไร(ขาดทุน)สะสม
        จดัสรรแลว้

              ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,080,010             1.28 8,060,010            1.20 7,883,112            1.08

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,057,717             0.80 41,117,460          6.13 45,850,016          6.29

    องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (12,348,968) (1.95) (4,916,359) (1) (4,797,582) (0.66)

    รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 400,044,730 63.15 454,535,818 67.77 459,210,253 62.99

    ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        0.00 -                       0.00 -                      0.00

รวมส่วนของเจ้าของ 400,044,730 63.15 454,535,818 67.77 459,210,253 62.99

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 633,452,605 100.00 670,725,209 100.00 728,986,891 100.00
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินรวม)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)



ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
% ปี 2562 % ปี 2561 %

รายได้

    รายไดจ้ากการขาย 301,951,367         78.36 600,827,549        78.53 673,593,555        78.71

    รายไดจ้ากการบริการ 70,764,451           18.36 129,779,573        16.96 142,055,181        16.60

    รายไดอื้น 12,629,723           3.28 34,484,578          4.51 40,095,914          4.69

   รวมรายได้ 385,345,541 100.00 765,091,700 100.00 855,744,650 100.00

ค่าใช้จ่าย

    ตน้ทุนขาย 165,106,753         42.85 315,524,533        41.24 383,545,282        44.82

    ตน้ทุนบริการ 47,899,355           12.43 85,979,215          11.24 96,753,278          11.31

    ค่าใชจ่้ายในการขาย 184,246,673         47.81 282,051,596        36.87 300,979,852        35.17

    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,635,030           12.10 60,208,176          7.87 53,854,044          6.29

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0 0.00 12,235,360 1.60 0.00

   รวมค่าใช้จ่าย 443,887,811         115.19 755,998,880        98.81 835,132,456        97.59

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้ (58,542,270) (15.19) 9,092,820            1.19 20,612,194          2.41

ตน้ทุนทางการเงิน (6,567,896) (1.70) (6,256,136) (0.82) (7,684,270) (0.90)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        0.00 99,804                 0.01 46,558                 0.01

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (65,110,166) (16.90) 2,936,488 0.38 12,974,482 1.52

ภาษีเงินได้ 17,759,973 4.61 49,317 0.01 (1,975,769) (0.23)

กาํไรสําหรับปี (47,350,193) (12.29) 2,985,805 0.39 10,998,713 1.29

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย -                        (118,777) (601,804)

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน(มูลค่ายติุธรรม) (7,432,609) -                       -                      

กาํไรจากการเปลียนแปลงประมาณการ -                        858,537               -                      

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (7,432,609) 739,760 (601,804)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (54,782,802) 3,725,565 10,396,909

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (47,350,193) 2,985,805 10,998,713

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

(47,350,193) 2,985,805 10,998,713

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (54,782,802) 3,725,565 10,396,909

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 0

(54,782,802) 3,725,565 10,396,909

กาํไรต่อหุ้น

     กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (3.95) 0.25                     0.92                     

     จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีใชค้าํนวณ (หุน้) 12,000,000 12,000,000 12,000,000
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินรวม)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)



ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
ปี 2562 ปี 2561

ทุนเรือนหุ้น

    หุ้นสามญั

             ยอดตน้งวด 120,000,000 120,000,000 120,000,000

             ยอดปลายงวด 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

            ยอดตน้งวด 279,255,971 279,255,971 279,255,971

            ยอดปลายงวด 279,255,971 279,255,971 279,255,971

ส่วนเกนิจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั

            ยอดตน้งวด

            (เพมิขึน) ลดลงระหวา่งงวด -                        11,018,736 11,018,736

            ยอดปลายงวด -                        11,018,736 11,018,736

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

            ยอดตน้งวด (4,916,359) (4,797,582) (4,195,778)

            (เพมิขึน) ลดลงระหวา่งงวด (7,432,609) (118,777) (601,804)

            ยอดปลายงวด (12,348,968) (4,916,359) (4,797,582)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย

             ยอดตน้งวด 8,060,010             7,883,112            7,318,396            

            เพิมขึนระหวา่งงวด -                        176,898               564,716               

             ยอดปลายงวด 8,060,010 8,060,010 7,883,112            

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

             ยอดตน้งวด 54,207,910           45,850,016          41,416,019

             ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแลว้

            ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

            (เพมิขึน) ลดลงระหวา่งงวด

             เพิม(ลด) ระหวา่งงวด : กาํไร(ขาดทุน)สุทธิประจาํงวด (47,350,193) 2,985,805 10,998,713

             รวม 6,857,717 48,835,821 52,414,732

            หกั จดัสรรปีนี

                  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                        858,537               -                      

                  เงินปันผลจ่าย (1,800,000) (8,400,000) (6,000,000)

                  ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                        (176,898) (564,716)

             ยอดปลายงวด 5,057,717 41,117,460 45,850,016

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
             ยอดตน้งวด
             ลดระหวา่งงวด
             เพิม (ลด) ระหวา่งงวด : ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

             ยอดปลายงวด -                        -                       -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 400,024,730 454,535,818 459,210,253
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินรวม)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

(หน่วย : บาท)



ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (65,110,166) 2,936,488 12,974,482

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ลูกหนีการคา้ (เพิมขนึ) ลดลง 32,513,781 10,719,119 14,351,335

ลูกหนีอืน (เพิมขนึ) ลดลง 824,553 (1,788,797) 6,039,911

สินคา้คงเหลือ (เพิมขนึ) ลดลง 75,129,972 7,896,717 47,403,077

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (เพิมขนึ) ลดลง (5,317,305) 1,471,400 (384,913)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขนึ) ลดลง 15,476,130 11,997,526 3,811,199

เจา้หนีการคา้เพมิขนึ (ลดลง) (12,840,363) (36,917,555) (45,618,916)

เจา้หนีอืนเพมิขนึ (ลดลง) 1,494,012 (7,724,380) (7,158,943)

หนีสินหมุนเวยีนอืนเพมิขนึ (ลดลง) 1,483,621 (3,336,917) (1,502,970)

ผลประโยชน์พนกังาน 1,349,969 1,224,176 1,038,073

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (กลบัรายการ) 991,000 (442,480) 302,000

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 38,877,495 19,233,933 19,724,835

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 2,271,072 3,455,190 1,523,778

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 3,060,673 (3,627,217) 3,317,173

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        116,029 -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        (11,592,902) (9,828,827)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                        12,235,360 -                       

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        (99,804) (46,558)

 กาํไรจากการเปลียนแปลงสญัญาเช่า (2,411,035) -                       -                       

(กาํไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์และยานพาหนะ -                        (1,991,006) (99,999)

เงินปันผลรับ (509,096) (859,000) (823,000)

ดอกเบียรับ -                        (3) (169)

ดอกเบียจ่าย 6,567,896 6,256,136 7,684,270

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 93,852,209 9,162,013 41,292,407

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                        (134,550) (1,328,500)

เงินสดรับผลประโยชน์พนกังาน -                        1,239,062 -                       

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (504,609) (2,533,289) (2,985,810)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 93,347,600 7,733,236 36,978,097
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ปี 2563

(เฉพาะกจิการ)
ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        25,700,000           17,500,000          

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                        -                       14,300,000          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ -                        3,401,869             100,000               

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (3,617,484) (8,883,449) (32,334,951)

 เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (3,448,421) -                       -                       

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,290,300) -                       -                       

รับเงินปันผล 509,096                859,000                823,000               

รับดอกเบยี -                        3                           169                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (7,847,109) 21,077,423           388,218               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (44,925,087) (47,216,463) 62,719,884

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน -                        (1,663,970) (432,336)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคล

   หรือกิจการทเีกียวขอ้งกนั 24,000,000 -                       7,550,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคล

   หรือกิจการทเีกียวขอ้งกนั (42,000,000) -                       (94,441,000)

 เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (16,110,116) 0 -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการอืนๆ -                        65,000,000 1,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืนๆ -                        (26,000,000) (6,000,000)

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (1,800,000) (8,400,000) (6,000,000)

ดอกเบียจ่าย (6,567,896) (6,256,136) (7,684,270)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (87,403,099) (24,536,569) (43,287,722)

 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (1,902,608) 4,274,090 (5,921,407)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7,679,002 3,404,912 9,326,319

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี          5,776,394 7,679,002 3,404,912
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(หน่วย : บาท)

บริษัท บูติคนวิซิตี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย/งบการเงนิรวม)



แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

เอกสารแนบ 5.3

สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวม 3 ปี ยอ้นหลงั

(หน่วย : พนับาท)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

สินทรัพยร์วม 633,433                670,725                728,987                

หนีสินรวม 233,408                216,189                296,777                

ส่วนของผูถื้อหุ้น 400,025                454,536                459,210                

รายไดจ้ากการขาย 372,716                730,607                815,649                

รายไดร้วม 385,346                765,092                855,745                

กาํไรขนัตน้ 159,710                329,103                335,350                

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (47,350) 2,986 10,999

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (3.95) 0.25 0.92
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เอกสารแนบ 5.4

อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDIRY RATIO) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.76 1.84 1.49 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.39 0.44 0.38 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้ 7.69 10.02 9.27 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 47.46 36.44 39.37 วนั

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 0.86 1.39 1.52 เท่า

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย 423.71 262.27 240.14 วนั

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี 21.08 11.48 6.30 เท่า

ระยะเวลาชาํระหนี 17.32 31.80 57.95 วนั

CASH CYCLC 453.86 266.91 221.56 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากาํไรขนัตน้ 42.85 45.05 41.11 %

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (15.19) 1.20 2.41 %

อตัรากาํไรสุทธิ (12.29) 0.39 1.29 %

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (11.08) 0.65 2.41 %

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (8.98) 1.31 2.69 %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (99.12) 4.62 15.56 %

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.59 1.09 1.11 เท่า

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.58 0.48 0.59 เท่า

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย 12.51 2.23 6.07 เท่า

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 50.88 74.37 %

*  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน ปี 2563 

และนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที 27 เมษายน 2564
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แบบ 56-1 ประจาํปี 2563

เอกสารแนบ  5.5

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบุคคลทีมีผลประโยชนร่์วมและรายการระหวา่งกนั

ชือบริษัท รายชือของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษทั ปณิวรา จาํกดั บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ธานรา จาํกดั

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน)

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)

นายบุญเกียรติ  โชควฒันา

บริษทั สหสิน จาํกดั นายปราโมทย ์ ปวโรฬารวิทยา

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา

นางประวรา  เอครพานิช

บริษทั ธานรา จาํกดั บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา

นางประวรา  เอครพานิช

บริษทั ศิราธาน จาํกดั นายปราโมทย ์ ปวโรฬารวิทยา

นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา

นางประวรา  เอครพานิช

บริษทั วราธาน จาํกดั นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา

นางประวรา  เอครพานิช

บริษทั ภูเพชร จาํกดั บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั โชคธานี จาํกดั บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั ภูมิกาญจน ์จาํกดั บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา

นางประวรา  เอครพานิช

บริษทั ศิริชยัเกียรติ  จาํกดั บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั

บริษทั สหสิน จาํกดั

บริษทั.ไอซีซี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง  จาํกดั(มหาชน)

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง  จาํกดั(มหาชน) บริษทั โชควฒันา จาํกดั
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