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การประกอบธุรกิจ

. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งในประเทศ ค้าส่งต่างประเทศ
มีการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ และบริ การออกแบบรับสังตัดพิเศษสําหรับองค์กร (UNIFORM) ทังใน
และต่างประเทศครบวงจร ภายใต้สินค้าแบรนด์ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE,
GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ , AMAZE, MIMI , UNIFORM SPECIALIZER และ
UNIFORM MEDGRADE
เป็ นเวลากว่า 47 ปี บริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็ นเวลานานว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา และมีบริ การทีดีทงก่
ั อนและหลังการขาย บริ ษทั มีร้านสาขารวม
41 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสิ นค้าชันนํา จํานวน แห่ง และมีขายในประเทศเพือนบ้าน (AEC) 13 แห่ง
อีกทังยังได้รับไว้วางใจในการออกแบบ และตัดเย็บเครื องแบบองค์กรต่างๆ ทังในและต่างประเทศมากกว่า
องค์กร ตลอดจนมีการเพิมช่องทางการขายออนไลน์ เพือรองรับวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหม่ (New
Normal) ของลูกค้า
ทังนี ในปี
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา
(Covid- )
ตังแต่เดือนมกราคม ส่งผลให้นกั ท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม
รัฐบาลได้
ออกมาตรการเว้นระยะห่าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวัน
เปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า และ
ห้างสรรพสิ นค้า ทําให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายในการพิจารณาผลการดําเนิ นงานเป็ นรายจุดขาย และปิ ดจุด
ขายทีไม่สามารถทํากําไรได้ และดําเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศูนย์การค้าเดียวกัน ให้เหลือเพียงจุดขายที
มีผลการดําเนิ นงานทีดี และมีการเปลียนแปลงรู ปแบบร้านเดิมเป็ นแบบ MULTIBRND STORE โดยใช้ชือร้าน
“A’MAZE” ซึงมีเป็ นการรองรับหลายกลุ่มลูกค้าในสถานทีเดียวกัน นอกจากนีสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของ Covid-19 ยังส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจสังสิ นค้าเครื องแบบพนักงานขององค์กร ให้ชะลอการสังซือลง
ในขณะเดียวกันบริ ษทั ได้มีการปรับตัวโดยการขยายและเพิมช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และมีการพัฒนา
สิ นค้าใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด- อันได้แก่ หน้ากากผ้า เสื ออุปกรณ์ป้องกันส่ วน
บุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครังเดียวและใช้ได้ ครัง และเสื อคลุมสะท้อนนําพิเศษสําหรับทันตแพทย์ โดยได้รับ
การรับรองมาตราฐานการเย็บจากอง์การอาหารและยา เป็ นต้น และในปี
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถอดบริ ษทั
โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม
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1.1 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
เป้ าหมายหลัก คือเป็ นปี แห่ งการเปลียนแปลง , พัฒนา ลองทําสิ งใหม่ โดยไม่มีข้อแม้ ประกอบด้วย
 พัฒนา การขาย O2O: Online to Offline และ Offline to Online โดยใช้พนที
ื และทีมขายให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
 พัฒนา ทักษะและกระบวนการขาย ONLINE และทดลองวิธีการให้บริ การทีรองรับวิถีชีวิตใหม่
ของลูกค้า
 พัฒนา สินค้าหมวดสุ ขภาพ สําหรับบุคคลกรทางการแพทย์และเสื ออุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
การเพือการดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
 ลด ต้นทุนในการบริ หารจัดการ รวมถึงบริ หารต้นทุนสิ นค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า
นอกเหนือจากนี บริ ษทั ยังคงยึดถือการดําเนินงานภายใต้จริ ยธรรมธุรกิจ มีหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี แ ละเผยแพร่ ไ ปสู่ ค ณะกรรมการ กรรมการบริ ห าร ผู บ้ ริ ห าร และพนั ก งาน เพราะธุ ร กิ จ จะอยู่ไ ด้ต้องมี
จริ ยธรรม คุณ ธรรมที ดี เป็ นที เชื อถือและยอมรับ ได้ อัน เป็ นผลให้บ ริ ษทั มี ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมันคง
และยังยืน
1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษทั จดทะเบียนเมือวันที 17 พฤศจิกายน 2512 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) เริ มดําเนินกิจการเมือวันที 1 มกราคม 2517 ดําเนินธุรกิจ จําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็ นผูก้ ่อตังและเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
เมือวันที 6 ตุลาคม 2530 บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั รับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และ เมือวันที 19 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
จํากัด มหาชน ปัจจุบนั มีทุนชําระแล้ว 120 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างในการบริ หารงาน เพือให้ทีมงานทราบถึงความต้องการของลูกค้า
ให้เร็วทีสุด และลดขันตอนการทํางานทีไม่เกิดประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี และระบบงาน เข้าช่วยในการ
ทํางาน และพร้อมให้บริ การ สื อสารกับลูกค้าให้มากทีสุดด้วยสื อออน์ไลน์ต่างๆ ทังนีเพือให้สอดคล้องกับ
การเปลียนแปลงทีรวดเร็ วในยุคดิจิทลั
1.3 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีมาจากบริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน (ตามเอกสารแนบ . )
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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าเสื อผ้าสําเร็ จรู ป และเครื องหนังสตรี
ทังในลักษณะค้าปลีก (Retail) ค้าส่ ง (Wholesale) และขายออนไลน์ ซึงในปัจจุบนั นอกจากบริ ษทั จะมีร้าน
สาขาเป็ นของตัวเอง 41 สาขา (ตามเอกสารแนบ 5.1) สิ นค้าของบริ ษทั ยังจัดจําหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้าชันนํา
กว่า 8 แห่งทัวประเทศ อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล โรบินสันและเดอะมอลล์ เป็ นต้น และมีบริ การเครื องแบบเฉพาะกิจ
ให้กบั องค์กรต่าง ๆ
มูลค่าการจําหน่ ายของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทในระยะ 3 ปี
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ
พันบาท %
พันบาท
%
พันบาท
%
เสื อผ้าสําเร็ จรู ป
301,951 78.36 600,828 78.53 673,594 78.71
การบริ การ-เครื องแบบเฉพาะกิจ
70,764 18.36 129,780 16.96 142,055 16.60
เบ็ดเตล็ด
12,630 3.28 34,484
4.51
40,096 4.69
รวมมูลค่าการจําหน่ายในประเทศ
379,673 98.53 753,380 98.47 832,339 97.27
มูลค่าขายจําหน่ายในต่างประเทศ
5,672 1.47 11,712
1.53
23,406 2.73
รวมมูลค่าการจําหน่าย
385,345 100.00 765,092 100.00 855,745 100.00
อัตราเพิม(ลด) ของมูลค่าการจัดจําหน่าย(%) -49.63%
-10.59
4.87
2.1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์
สิ นค้าแบรนด์ในเครื อบูติคนิวซิตี นอกจากความสวยงาม ทันสมัยแล้ว เรายังเน้นคุณภาพของการตัดเย็บ
วัตถุดิบทีดี เพือตอบสนองการใช้งานและกาลเทศะ ภายใต้ความคิด แต่ งตัวสวย มีความสุ ข ทุกวาระโอกาส
โดยเราจะคํานึงถึงการใช้ดาํ เนินชีวติ ของลูกค้า และความสุ ขในการสวมใส่ เพือเสริ ม และ เติมความมันใจให้
ผูห้ ญิงทุกคนมีความสุ ข
GSP
สาวนัก เดิ น ทางผูก้ ระฉับ กระเฉง สนุ กสนาน และสง่างาม โดยมักจะได้รับ แรงบัน ดาลใจจากการ
เดินทาง การท่องเทียว และศิลปะลําค่าต่างๆทีได้สร้างความสุ ขและความประทับใจ
GSP Sport ชุดทีสวมใส่สบาย เหมาะกับการท่องเทียวเดินทาง สะดวกในการเคลือนไหวทุกวัน
GSP Professional ชุดทํางาน สวยคล่องตัว
GSP Gorgeous ชุดสําหรับงานเลียง หรู เนียบ
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JOUSSE
สาวสวยคล่องแคล่ว เรี ยบเท่ห์ทนั สมัยและมีความเป็ นผูห้ ญิง เลือกทีแต่งตัวสะท้อนความคิดในการ
ใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ สมดุลระหว่างการทํางานและงานเลียงสังสรรค์ Day to Night Looks ภายใต้แนวคิด
Contemporary Cool, Easy Elegance, Feminine Ease.
C&D
เชือว่าความงดงามของธรรมชาติสามารถคงอยู่อย่างยังยืน ควบคู่ไปกับการบริ โภคอย่างมีความรู้และ
เคารพต่อธรรมชาติ เป็ นแนวคิดทีทําได้จริ ง เป็ นวิถีทีจะช่วยให้โลกของเราสุ ขภาพดี และมีความสุ ขขึน
เสื อผ้าและเครื องประดับ ของ C&D จึ ง นําคุ ณ สมบัติต่ างๆที ดี จ ากธรรมชาติ ท ังเส้ น ใย วิ ธี ก ารทอ
รู ปทรง และอุปกรณ์ตกแต่งทีสะท้อนถึงแนวคิดนีมาผสมผสานอย่างลงตัว
LOF-FI-CIEL
LOF-FI-CIEL นักบริ หารทีมีความสามารถเป็ นทียอมรับในสังคม พิถีพิถนั ในรายละเอี ยด มี พิธีการ
เครื องแต่งกาย LOF-FI-CIEL สง่างาม ภูมิฐาน เป็ นสากลสะท้อนบุคลิกภาพของผูน้ าํ ได้อย่างชัดเจน
STEPHANIE
Stephanie คือ คอลเลคชันชุดทํางานสําหรับทังหญิงและชายทีมีความมันใจ ดูดี เรี ยบโก้ ในราคาทีเป็ น
เจ้าของได้สบายๆการตัดเย็บเรี ยบร้อยได้มาตรฐาน เนือผ้าดูแลง่าย เหมาะกับการสวมใส่เป็ นประจํา
GUY LAROCHE
แบรนด์แฟชันจากฝรังเศสทีได้รับการยอมรับและชืนชมอย่างสูง เป็ นเอกลักษณ์ของความหรู หรา
และสง่างาม โดย Mr.Guy Laroche ออกแบบ Ready to wear collection ครังแรกในปี 1961 เน้นความโค้งเว้า
ของผูห้ ญิงด้วยฝี มือขันสุดยอดในการตัดเย็บชุดเข้ารู ป รวมถึงการคัดสรรเนือผ้าและลวดลายทีเป็ นทางยาว
ทําให้ผหู ้ ญิงรู ปร่ างสวยมีเสน่ห์
ADOLFO DOMINGUEZ
Adolfo Dominguez ดีไซน์เนอร์แบรนด์คุณภาพ ติด 1 ใน 10 แบรนด์ทีมีชือเสี ยงในประเทศสเปน
มานานกว่า 40 ปี เริ มต้นเป็ นทีรู ้จกั มาจากการออกแบบเสื อผ้าสุภาพบุรุษ ของ Mr. Adolfo Dominguez ผูป้ ฏิวตั ิ
การออกแบบแฟชันของสเปนภายใต้แนวคิด WRINKLES ARE BEAUTIFUL หรื อ
“ความสวยงามของรอยยับ” เป็ นการให้ความสําคัญกับความง่ายความเป็ นธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่ตอ้ งตกแต่ง
มากแต่มีความสุ นทรี ยอ์ ยูข่ า้ งใน เน้นความสวยงามจากเนื อแท้ของวัตถุดิบทีมาจากธรรมชาติและไม่ทาํ ลาย
สิ งแวดล้อม เช่น ลินินและฝ้าย เป็ นต้น
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UNIFORM SPECIALIZER
สร้างสรรค์ความเป็ นเอกภาพให้กบั องค์กรของคุณอย่างมีสไตล์ ด้วยชุดยูนิฟอร์ มจาก UNIFORM
SPECIALIZER ด้วยทีมงานมีความชํานาญพิเศษด้านการ เลือกวัตถุดิบ, ออกแบบ, ตัดเย็บ และเข้าใจสรี ระ
ทีหลากหลายของผูส้ วมใส่ และระบบการจัดการข้อมูลตังแต่การวัดตัว, การตัดและการจัดส่งหลากหลาย
สถานที เพืออํานวยความสะดวกให้กบั พนักงานและผูบ้ ริ หารขององค์กร
UNIFORM SPECIALIZER MEDGRADE
ปรับตัวก้าวทันสถานการณ์จากออกแบบเสื อผ้าแฟชัน มาค้นคว้าสร้างนวัตกรรมชุด PPE อุปกรณ์ใช้
ป้องกันตามมาตรฐานสาธารณสุ ข เสื อคลุมแขนยาวกันนําแบบใช้ซาได้
ํ และแบบใช้ครังเดียว สําหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และคนทัวไปสําหรับการเดินทาง นวัตกรรมอุปกรณ์สําหรับสวมใส่ เพือป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรค Covid-19
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา
(Covid- ) ทําให้ตลาดเครื อง
แต่งกายมีการเปลียนแปลงสู งมาก โดยเกิดจากมาตราการเว้นระยะห่ าง ทําให้เกิดการทํางานทีบ้าน (Work from
Home) และ การงดเว้นกิจกรรสังสรรต่างๆ และให้ความสําคัญต่ อสุ ขภาพอย่างฉับพลัน ลักษณะของการ
แต่งกายจึงเปลียนไปโดยสิ นเชิง เน้นสิ นค้าป้องกันการแพร่ กระจายโรคระบาด และเลือกทีจะแต่งกายสบายๆ
อยู่ที บ้าน สํา หรั บ สิ น ค้านํา เข้าจากต่ างประเทศก็ มี ก ารชะลอตัว ในการนํา เข้า เช่ น เดี ยวกับ การส่ งออกไป
ต่างประเทศ ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันจากอุปสรรคการขนส่ งต่างๆ หรื อการสังปิ ดสถานทีชัวคราวตามประกาศ
ของแต่ละประเทศ ประกอบกับความไม่แน่นอนของจังหวะการขาย
ปี
จึ งเป็ นปี ที ไม่ส ามารถคาดเดาสถานการ์ การขายล่วงหน้า แต่เป็ นปี ที เน้นการปรั บ ปรุ งและ
แก้ปํญหาให้ทนั กับสถานการณ์ เตรี ยมพร้อมสําหรับการปรับเปลี ยนการทํางาน และร่ วมพัฒนาตัวเองตาม
ความต้องการของลูกค้า ทีสําคัญ คือ การบริ การลูกค้าให้ถึงบ้านทังด้วยช่องทางขายและการสื อสารใหม่ เน้น
ความสะดวกและรวดเร็ว
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1.

สินค้า
GSP, JOUSSE, C&D, LOF• FI• CIEL
GUY LAROCHE, STEPHANIE,
เครื องแบบเฉพาะกิจ
ADOLFO DOMINGUEZ

ผูจ้ าํ หน่าย
บริ ษทั ธานรา จํากัด

ADOLFO DOMINGUEZ S.A. -Spain

- ปี
ผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหญ่ได้แก่ บริ ษทั ธานรา จํากัด
- สาระสําคัญของสัญญาจัดจําหน่ายอายุสัญญา เงือนไข - ไม่มี
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2.4 งานทียังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี .ปัจจัยความเสียง
. ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
. . เศรษฐกิจทีมีแนวโน้มทีจะชะลอตัว
. . เทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพิมมากขึน
. . พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างและปรับเปลียนเร็ วมาก
3.1.4 โรคระบาดทีไม่สามารถคาดการณ์ความรุ นแรงได้
. ความเสี ยงในด้านการเงิน
. . การบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั ไม่มีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงิน เพือเก็งกําไร หรื อการค้า
. . ความเสี ยง เกียวกับอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย เกิดจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด ซึงมีผล
ต่อการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทังเงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกูย้ มื จาก สถาบันการเงินได้ ใช้อตั ราดอกเบียตามทีธนาคารกําหนด
เป็ นส่วนใหญ่ จึงมีอตั ราเสี ยงตํา
. . ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ไม่มีเงินกูส้ กุลต่างประเทศ บริ ษทั มีลูกหนี และเจ้าหนี เกิดจากการซื อ และขายสิ นค้า
ในสกุล เงินต่างประเทศไม่มาก
3.2.4 ความเสี ยงด้านสิ นเชือ
บริ ษทั มีนโยบายให้สินเชือลูกค้า ด้วยความระมัดระวัง ลูกหนีของบริ ษทั ส่วนใหญ่
เป็ นองค์การขนาดใหญ่ และมันคง เช่น ธนาคาร, ประกันภัย, ห้างสรรพสิ นค้า,โรงพยาบาล
รัฐวิสาหกิจ ซึงได้ติดต่อกันมานาน จึงคาดว่าการติดตามและเก็บหนีจะไม่ได้รับความเสี ยหาย
. . มูลค่ายุติธรรม
เนืองจากสิ นทรัพย์ ทางการเงินส่วนใหญ่ จัดเป็ นระยะสัน และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบียอยู่
ในเกณฑ์ เดียวกับตลาด บริ ษทั เชือว่า มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และหนีสิ นทางการเงิน
ดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่ แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
. ความเสี ยงทางด้านการตลาด และการขาย
การขาย และการตลาด ถือเป็ นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ที จะให้ประสบความสําเร็จ
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ดังนันบริ ษทั มุ่งมันจะสร้างตรา (BRAND) ให้เป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื องและยาวนาน และ
บริ ษทั เน้นและให้ความสําคัญกับการสร้างทีมบริ หารจัดการเพือบริ การลูกค้า ตังแต่ก่อนการขาย ระหว่างการ
ขาย และหลังการขาย และมีช่องทางการสื อสารเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็ วทีสุ ด และการ
พัฒนาด้านการขายออนไลน์เพือตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีเปลียนไป
.

ความเสี ยงด้านทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างมากต่อการมีทรัพยากรบุคคล โดยแนวคิดหลักทีจะทําให้พนักงาน
รู ้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมันทีจะพัฒนาตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น นับถือและให้ความสําคัญกับลูกค้า
3.5

ความเสี ยงจากสินค้ าแฟชันมีการเปลียนแปลง
สิ นค้าเครื องแต่งกายมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ์ การดําเนินชีวิต ซึงประกอบด้วย
เทรนด์ระยะสันและระยะยาว บริ ษ ัท ได้ท ําการศึ ก ษาถึ งข้อมูล ประวัติ ก ารขาย แนวโน้ มในตลาดธุ รกิ จ
แฟชัน ความต้องการของลูกค้าทังในและต่างประเทศ อีกทังยังมีการนําข้อมูลต่ างๆที รวบรวมมาวิเคราะห์
เพือใช้ประกอบ
ในการวางแผนงานต่างๆ เช่น การสังสิ นค้าในแต่ละครัง บริ ษทั จะนําข้อมูลทีเคยมี และ
ข้อมูลทีได้ศึกษาใหม่ มาใช้วิเคราะห์แนวโน้มความเป็ นไปได้ทีจะเกิดยอดขาย เพือให้การสังจํานวนสิ นค้าทีมี
ความสอดคล้องกับความต้องการตลาด
3.6

ความเสี ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิ ทธิในแบรนด์สินค้า
เครื องหมายลิขสิ ทธิการค้าทีทางบริ ษทั ใช้อยูน่ นั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั เจ้าของลิขสิ ทธิมีการ
ดําเนินธุ รกิจร่ วมกันมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว และบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขการค้าอย่างเคร่ งครัด
มาโดยตลอด จนทําให้บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจในการเป็ นตัวแทนการจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
นอกจากนีบริ ษทั ยังมีการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื องหมายการค้าครังละ ปี หรื อเป็ นสัญญาต่อโดย
อัตโนมัติจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง เพือเป็ นการลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึน ได้จากการไม่ได้รับการต่ออายุ
สิ ทธิในแบรนด์สินค้า อีกทังบริ ษทั ทีเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธินันเป็ นบริ ษทั ทีมีความเกียวข้องกันโดยมีกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน จึงทําให้บริ ษทั มีความเสี ยงน้อยทีจะไม่ได้ต่ออายุลิขสิ ทธิในแบรนด์สินค้า
. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
4.1. ทีดิน
สถานทีตัง – สุขมุ วิท พระโขนง กรุ งเทพฯ
เนือที 374 ตรว.
มูลค่า (ณ วันทีซือ) 7,480,000 บาท
วัตถุประสงค์ เป็ นทีตังของสํานักงานใหญ่
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………
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4.2. อาคาร
อาคารสํานักงานใหญ่ เป็ นอาคารพาณิชย์ 23 คูหา 6 ชัน มูลค่า 46,964,780 บาท
มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 20,891,491.20 บาท
4.3. ครุภัณฑ์
ส่วนใหญ่เป็ นเครื องใช้สํานักงานซึงอยูท่ ีสํานักงานใหญ่และสาขามูลค่าทีซือ 54,398,681.80 บาท
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 2,308,728.17 บาท
4.4. ค่าตกแต่งและติดตัง
ส่วนใหญ่เป็ นค่าตกแต่งของสาขา มูลค่าทีซือ 166,141,731.92 บาท
มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 15,926,016.95 บาท
4.5. ยานพาหนะ
มูลค่าทีซือ 10,029,345.64 บาท
มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 8,034.57 บาท
4.6. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่ า TFRS16
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน) มีส าขาทังหมด 41 แห่ง ซึ งในปี
บริ ษ ทั ได้นาํ มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับ ที สัญญาเช่า ซึ งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ จึงก่อให้เกิดสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สําหรับบางแห่ง ดังนี
สาขา
1. สาขา GUY LAROCHE
2. สาขา GUY LAROCHE
3. สาขา GSP
4. สาขา JOUSSE
5. สาขา C&D
6. สาขา C&D
7. สาขา C&D
8. สาขา LOF-FI-CIEL
9. สาขา A'MAZE
10. สาขา A'MAZE
11. สาขา A'MAZE

ทีตัง
ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์
ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุ ราษฎร์ธานี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ศูนย์การค้าสี ลมคอมเพล็กซ์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
สยามสแควร์

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
4,777,900.56
10,108,259.70
5,583,289.30
1,977,272.30
3,767,493.11
8,606,273.75
3,348,291.80
2,472,327.25
26,262,142.05
11,439,078.91
2,802,120.73

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………

คาดสัญญา
สิ นสุ ด
31 ส.ค. 67
2 พ.ค. 67
31 ม.ค. 68
31 ม.ค.68
23 ต.ค. 67
13 พ.ค. 68
31 ต.ค. 68
31 ส.ค. 67
27 ส.ค. 65
31 ต.ค. 68
31 ธ.ค. 66
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4.7. ลิขสิ ทธิ
บริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน) ได้รับลิขสิ ทธิ ในการจัดจําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื องหนัง
โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ลิขสิ ทธิ 6 แบรนด์ ซึงทางบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขอย่างเคร่ งครัด โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นมาตรฐานเดียวกับทางเจ้าของลิขสิ ทธิในการสร้างภาพลักษณ์ การโฆษณา ฯลฯ
ลิขสิทธิ
GSP
เริ มต้นสัญญา ปี 2549
สิ นสุดสัญญา ปี 2566 (สัญญา
- )
ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี และเครื องหนัง
JOUSSE
เริ มต้นสัญญา ปี 2534
สิ นสุดสัญญา ปี 2564 (สัญญา
- )
ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี , เครื องหนัง
C&D
เริ มต้นสัญญา ปี 2528
สิ นสุดสัญญา ปี 2564 (สัญญา
- )
ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี และเครื องหนัง
LOF• FI• CIEL
เริ มต้นสัญญา ปี 2528
สิ นสุ ดสัญญา ปี 2564 (สัญญา
- )
ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี และเครื องหนัง
STEPHANIE
เริ มต้นสัญญา ปี 2553
สิ นสุดสัญญา ปี 2564 (สัญญา ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี
GUY LAROCHE
เริ มต้นสัญญา ปี 2530
สิ นสุดสัญญา ปี 2565 (สัญญา
ได้รับลิขสิ ทธิ - เสื อผ้าสําเร็ จรู ปสตรี

)

)

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………
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นโยบายการลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ร่ วม
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
เมือวันที 9 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ ง เพือรับบริ การและ
คําปรึ กษาเกียวกับการติดตังระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริ การเป็ นจํานวนเงินทังสิ น
13.1 ล้านบาท โดยปัจจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทังสิ น 12.2 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทังจํานวน
เมือวันที 31 สิงหาคม 2561 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคู่สัญญาผูใ้ ห้บริ การและบริ ษทั ในประเทศอีก
แห่งหนึง เนืองจากผูใ้ ห้บริ การผิดสัญญา ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั เรี ยกร้องเงินทีชําระไปแล้ว
ทังหมดคืนพร้อมค่าเสี ยหายจากจําเลยทังสอง จํานวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงิน
ต้น 33.1 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันทีจําเลยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน
เมือวันที 29 มกราคม 2562 จําเลยได้ยนคํ
ื าให้การและฟ้องแย้งบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั จงใจผิด
สัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริ ษทั รับผิดชอบค่าเสี ยหายแก่จาํ เลยทังสอง จํานวน 48.7 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันทีบริ ษทั ชําระเงินให้จาํ เลยทังสองจน
ครบถ้วน
เมือวันที 2 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้ยนคํ
ื าให้การแก้ฟ้องแย้งจําเลยทังสอง โดยปฏิเสธคําฟ้องแย้ง
ของจําเลยทังสองทังสิ น และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคําฟ้องแย้งของจําเลยทังสอง
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง
จากกรณีพิพาทเกียวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมและ
บันทึกค่าใช้จ่ายทังจํานวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………
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. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน
. ชื อ สถานทีตังสํานักงาน
ชื อ
: บริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน)
ทีตังสํ านักงาน
: 1112/53 - 75 ซอยสุ ขมุ วิท 48 (ปิ ยะวัชร) ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ
: จําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ป และบริ การออกแบบและจําหน่ายเครื องแบบพนักงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001731
โทรศัพท์
: 0-2391-3320 ต่อ
โทรสาร
: 0-2390-0019
โฮมเพจ
: http://www.btnc.co.th
อีเมล
: เลขานุการบริ ษทั
nokbtnc@gmail.com
ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบียนจํานวน 250,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ . บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว: 120,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ . บาท
ข้อมูลทีตังสาขา
: ตามเอกสารแนบ .
. บุคคลอ้ างอิงอืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ - โทรสาร -2009-9991
ผู้สอบบัญชี
- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญ ชีรับ อนุญาตเลขทะเบี ยน
และ/หรื อ
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัต น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน
และ/
หรื อนายจิโรจ ศิ ริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน
และ/หรื อ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิ ต ผูส้ อบบัญชี รับ อนุญาตเลขทะเบียน
และ/
หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางรั ก เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - ทีปรึกษาทางด้านกฎหมาย : - ไม่มี ทีปรึกษาทางด้านการเงิน : - ไม่มี ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………
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ส่ วนที
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1. ทุน
 หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิ บล้านบาท)
เรี ยกชําระแล้ว 120 ล้านบาท (หนึงร้อยยีสิบล้านบาท) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
 หุน
้ บุริมสิ ทธิ
- ไม่มี หุน
้ กู้
-ไม่มี ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน
้ สามัญ (Warrant)
-ไม่มี. . ผู้ถือหุ้น
รายชือผูถ้ ือหุน้ ทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที 9 กรกฎาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
3. บริ ษทั สหสิ น จํากัด
. บริ ษทั ศิราธาน จํากัด
5. บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
7. บริ ษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จํากัด
8. บริ ษทั นิวซิ ตี (กรุ งเทพฯ) จํากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
10. บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ จํากัด
หมายเหตุ :

จํานวนหุ้น
1,887,140
1,746,428
1,665,560
1,350,700
1,024,000
717,400
380,400
344,300
307,200
240,000

%
15.73
14.55
13.88
11.26
8.53
5.98
3.17
2.87
2.56
2.00

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ทีถือสูงสุด รายแรก ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือประชุมสามัญประจําปี ปัจจุบนั ได้จาก เว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ
http://www.btnc.co.th ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
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รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการบริษัท ณ วันทีปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นของปี
เปรียบเทียบกับปี
รายชือ
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
3. นางกัญ ุมา โนนคํา
4. นางสุพร ภวสันต์
5. นางกัลยา ไวยานนท์
. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
7. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
8. นายภุชชงค์ วนิชจักรวงศ์
9. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
10. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง

หุน้ สามัญ เพิม (ลด)
1/4/2562 ระหว่างปี
1,887,140
1,746,428
500
1,000
35,000

-

หุน้ สามัญ สัดส่ วนการ
ปี 2563
9/7/2563 ถือหุน้ (%) กรรมการ คู่สมรส
1,887,140
15.73 1,887,140
1,746,428
14.55 1,746,428
500
500
1,000
35,000

0.01
0.29

1,000
35,000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทมีี อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการมีดังต่อไปนี
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มครอบครัวผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
รวม

จํานวนหุ้น

%

1,887,140
1,746,428
3,633,568

15.73
14.55
30.28

7.3 การออกหลักทรัพย์ อืน
- ไม่มี -
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. . นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในปี ทีผลการดําเนิ นงานมีกาํ ไรหรื อยังคงมีกาํ ไรสะสมเว้นแต่จะเกิด
เหตุการณ์วิกฤติโดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทงนี
ั ขึนอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ เป็ นหลัก ซึ งจะต้องเป็ นไปตามมติที ประชุม ผูถ้ ื อหุ ้น การจ่ ายเงิ นปั นผลจะ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ ข้อ - ซึ งสรุ ปสาระสําคัญ คือ ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
นอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้แบ่งตาม
จํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนี ง ( ) เดือน นับแต่วนั ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครังคราวได้
เมือเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
ปี
อัตรากําไรต่อหุ ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2559
1.63
0.75
45.90

2560
0.73
0.50
68.57

2561
0.94
0.70
74.37

2562
0.29
0.15
50.88

2563
(3.95)
**0.00
**0.00

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
** อัตราเงินปันผลต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่ อกําไรสุ ทธิ อาจเปลียนแปลงได้ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที
เมษายน

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................

หน้า 14

ส่ วนที การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ - ประจําปี

. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก
ชุด ช่วยกลันกรองงานทีมีความสําคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริ หาร (ฝ่ ายจัดการ) เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ มีการกําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ
ของกรรมการผูจ้ ดั การไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตร และในอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การซึงได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที เมือวันที ธันวาคม
มีเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.1. คณะกรรมการบริษัท จัดตังขึนทําหน้าทีกํากับดูแลกิจการทีดีเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุน้ และให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ
บริ ษทั และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื อสัตย์สุจริ ตเยียงวิญ ูชนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเช่นนัน จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พล
ในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน คน ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั ทีมาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน คน และกรรมการอิสระจํานวน คน ซึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในเรื องสัดส่วนกรรมการอิสระทีกําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
ใน ของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า คน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.
.
3.
4.
.
.
.

รายชือ
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางสุพร
ภวสันต์
นางกัลยา
ไวยานนท์
นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
นางสาวพัชรี คงแก้ว (เข้าดํารงตําแหน่ง
วันที สิงหาคม )
นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก

8. นายภุชชงค์

วนิชจักรวงศ์

9. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
10. นายกฤษณ์

ณ ลําเลียง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง
ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวน ใน เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการบริ ษทั ทีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ น ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วน ใน
กรรมการบริ ษทั ซึ งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการเลือกตังใหม่
อีกได้
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การเข้ าร่ วมประชุ มของกรรมการบริษทั ปี
ในปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน ครัง การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน ครัง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน ครัง และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที จํานวน ครัง โดยสรุ ปได้ดงั นี
จํานวนครังทีเข้าประชุ ม

รายชื อ

กรรมการบริ ษทั
รวม ครัง/ปี

กรรมการสรร
หา และหนดค่า
ตอบแทน
รวม ครัง/ปี

การเข้าประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที
จํานวน ครัง

1. นายปณิธาน
. นางประวรา
3. นางกัญ มุ า

11/11
11/11
5/5

1/1
1/1

1/1
1/1

4.
5.
.
7.

10/11
6/11
10/11
3/3

1/1

1/1
1/1
1/1

8.
9.
10.
11.

ปวโรฬารวิทยา
เอครพานิช
โนนคํา (ดํารงตําแหน่ง ถึงวันที
พฤษภาคม )
นางสุ พร
ภวสันต์
นางกัลยา
ไวยานนท์
นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
นางสาวพัชรี คงแก้ว (ดํารงตํากรรมการ
วันที สิ งหาคม )
นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
นายภุชชงค์
วนิชจักรวงศ์
นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
นายกฤษณ์
ณ ลําเลียง

กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม ครัง/ปี

11/11
10/11
9/11
10/11

4/4
3/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

กรรมการบริษัททีมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริ ษทั สองในสี คนนีลงลายมือชือ
ร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
. นางประวรา
เอครพานิช
. นางสุ พร
ภวสันต์
. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าทีให้แก่ทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และ/หรื อ บุคคลอืนใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะ
กรรมการบริ หาร
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3. อนุมตั ิการได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื อ ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
4. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์อืนใด ในวงเงินส่ วนที
เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
5. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
6. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนทีเลิกใช้
ชํารุ ด สู ญหาย ถูกทําลาย เสื อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่า
ทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
7. อนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึ งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลือทีเสื อมสภาพ
หรื อล้าสมัย ซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
8. อนุมตั ิการประนี ประนอม การระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์
การฟ้องร้องคดีและ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริ ษทั ฯ
สําหรับเรื องทีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรื อทีเป็ นปกติวิสัยทางการค้า ทีมีทุนทรัพย์
เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
. เสนอการเพิมทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้น การแก้ไข เปลียนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุน้
10. อนุมตั ิการก่อตัง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
11. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนใด ทําการ
แทนได้
12. มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้องมาชีแจงให้
ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
13. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอกในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
14. แต่งตังและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณประจําปี รวมทังกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
3. ส่งเสริ มให้จดั ทํา นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุ รกิจ ทีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการ
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ปฏิบตั ิในการดําเนินธุ รกิจและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั าการทํารายการต่าง ๆ ได้
รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีทีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ
ทีสามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
มีแนวทางทีชัดเจนและเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับขันตอนการดําเนิ นการ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล้ว
และได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้น
และผูล้ งทุน อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
8. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
9. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนด วัน เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
เกียวกับเรื องทีเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครัง บริ ษทั ฯ
จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ณ สํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ หรื อ
กําหนดวันเพือกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุน้ (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ไม่เกิน เดือน และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ 1 วัน ในวันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น เพือรวบรวมรายชือตามมาตรา
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิ ในการรับเงินปันผล
. จัดทํารายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน ” โดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56 - 1)
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจะยืนต่อหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง เพือให้มนใจว่
ั าได้แสดง
ข้อความ หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชีทะเบียน
หรื อเอกสารอืนใดของบริ ษทั ฯ
. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการชุดอืน
13. ปฏิบตั ิการอืนใด ทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็น
สมควร
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. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
.
2.
.
.
.

รายชือ
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางกัญ ุมา โนนคํา
นางสุพร
ภวสันต์
นางสาวพัชรี คงแก้ว

. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร (ดํารงตําแหน่งถึงวันที พฤษภาคม )
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายข้อมูลและพัฒนา (เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการวันที สิ งหาคม )
เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน (เข้ารับตําแหน่งวันที
พฤษภาคม
)

ซึงผูด้ าํ รงตําแหน่งข้างต้น จัดเป็ นผูบ้ ริ หารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ทังนีได้แนบข้อมูลของผูบ้ ริ หาร ดังปรากฏในเอกสารแนบ
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
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. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการ
คณะกรรมการ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพือสนับสนุนให้การกํากับดูแล
กิจการเป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
นอกจากนี ยังให้คาํ แนะนําเบืองต้นแก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร เกียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการดูแลและประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังดําเนิ นการให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูพ้ ิจารณาวงเงินและการจัดสรร
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อํานาจหน้าที
ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปี ทีผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพือนําเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ
ทังนี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
เมือวันที
สิ งหาคม
ได้อนุมตั ิวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั อัตราไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุ ทธิและ/หรื อไม่เกินปี ละ ล้านบาท และได้
จ่ายไปเป็ นจํานวนเงินทังสิ น , บาท เป็ นค่าเบียประชุมกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน ซึ งจะมีการจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
เบียประชุม เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ โดยได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
การทีจะรักษาผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้อยูก่ บั บริ ษทั ฯ ไม่ได้ขึนอยูก่ บั ค่าตอบแทน
อย่างเดียว ยังมีปัจจัยอืน ๆ เช่น ความจริ งใจ ความเข้าใจ เป็ นต้น ดังนัน การจัดสรรหุ ้นให้แก่พนักงาน
(ESOP) มิใช่เป็ นปั จจัยในการรักษายึดเหนียวให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ
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อย่างมันคงถาวร อีกทังผูไ้ ด้รับอาจได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนรวมทีเป็ นตัวเงินในปี 2563 ของกรรมการบริ ษทั ท่าน (ค่าเบียประชุมและค่าบําเหน็จ
กรรมการ)
รายชื อ
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิ ช
3. นางกัญ ุมา โนนคํา
ดํารงตําแหน่งถึงวันที พฤษภาคม
4. นางสุ พร ภวสันต์
5. นางกัลยา ไวยานนท์
6. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
7. นางสาวพัชรี คงแก้ว
เข้าดํารงตําแหน่งวันที สิงหาคม
8. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
9. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์
10. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
รวม


เบียประชุมและ
บําเหน็จกรรมการ
22,000 บาท
22,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
12,000 บาท
20,000 บาท
6,000 บาท
22,000 บาท
20,000 บาท
18,000 บาท
20,000 บาท
192,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารโดยนับจํานวนผูบ้ ริ หารตามนิ ยาม กลต. รวมจํานวน 12 ราย
เป็ นเงิน ,224,620 บาท

. บุคลากร
ณ มกราคม

บริ ษทั มีพนักงานทังสิ น

คน

ณ

ธันวาคม
บริ ษทั มีพนักงานทังสิ น
คน
มีค่าตอบแทนพนักงานประจําปี 58.39 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน
เบียเลียง ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา
ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานทีเกิดขึน
การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู ้ โดยให้
ความสําคัญต่อการเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที โดยได้เข้าร่ วมอบรม
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)
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ทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมถึงหลักสู ตรต่าง ๆ ที IOD จะจัดขึนอีกใน
อนาคต เพื อนําความรู ้ และประสบการณ์ ม าใช้พ ัฒ นาการปฏิ บ ัติห น้าที รวมทังกรรมการบริ ษ ัท และ
ผูบ้ ริ หารมีการพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกับกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่าง ๆ
อยูเ่ สมอ ทังในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนอบรมหลักสู ตรอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจ
แผนการสื บทอดงาน
เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื อง และมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึน
อยูเ่ สมอบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายในการสื บทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าทีต่าง ๆ โดยเตรี ยมบุคลากร
ทีมีความรู้ความสามารถ เพือทดแทนและปฏิบตั ิหน้าทีอย่างต่อเนืองในกรณีทีองค์กรมีการปรับเปลียน
ตําแหน่งหน้าทีทังเพือการก้าวสู่ ตาํ แหน่งทีสูงขึนหรื อในกรณีทีพนักงานจะพ้นจากตําแหน่งเดิม ทังโดย
การลาออก หรื อเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี
1. คัดเลือกบุคลากรทีมีศกั ยภาพและความสามารถจากภายในองค์กร
2. กรณีตอ้ งเลือกจากพนักงานหลายคนเพือก้าวสู่ ตาํ แหน่งทีสู งขึน ต้องดูจากการ
ประเมินผลการทํางาน ทังความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจะพัฒนาองค์กร รวมทัง
วิสัยทัศน์
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการเป็ นผูน้ าํ
4. การเพิมความรู ้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรการเป็ นผูน้ าํ หรื อหลักสูตรที
เกียวข้องกับหน้าทีทีจะต้องรับผิดชอบ
. ต้องเป็ นผูม้ ีมโนธรรม จริ ยธรรมและเหตุผล
. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่ งใส ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที มีความสามารถในการแข่งขัน เป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ าย คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม เพือสร้างความเจริ ญ เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความมังคังแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยยึดหลักการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคมุ้ กันทีดี โดยอาศัยความรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการ
ดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริ มสร้างให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื อสัตย์สุจริ ต ขยันอดทน
มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดําเนินงาน
พร้อมต่อการรองรับการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ งแวดล้อม เพือประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยังยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี
ได้พฒั นาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง และได้จดั ทําหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี (ฉบับปรับปรุ งครังที ) ให้เป็ นไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับ
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บริ ษทั จดทะเบียนปี
” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงได้รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครังที เมือวันที กุมภาพันธ์
และให้มีผลใช้บงั คับตังแต่ วันที มีนาคม
เป็ นต้นไป เพือใช้บงั คับแทนฉบับเดิมทีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที
พฤศจิกายน
ประกอบด้วย
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
. หลักการกํากับดูแลกิจการ หมวด
3. จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
. จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ซึงเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้อง
ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ การแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี ยังเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานในการทําหน้าทีตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยจิตสํานึกทีดี คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เป็ นสิ งสําคัญทีต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ถือปฏิบตั ิจนเป็ นหลักประจํา
ใจในการทํางาน และติดตามอย่างสมําเสมอ โดยบริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน พร้อมทังเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนืองส่งผลให้ในปี
บริ ษทั ฯได้รับคะแนน ดังนี
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี
บริ ษทั ฯ ได้คะแนน . คะแนน
ผลประเมินอยูใ่ นระดับ “ดี”
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีให้เป็ นไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการที
ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
“ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กาํ หนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ดังนี
1.
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมันทีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
2.
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุ จริ ต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
3.
ดําเนิ นการให้โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั มีการกําหนดอํานาจ
หน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน
4.
ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับที
เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้องเชือถือได้
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5.
ดําเนินการให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา ตราบ
เท่าทีไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6.
ตระหนักและเคารพในสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ น้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกัน
7.
ดําเนิ นการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและ
สิ งแวดล้อม
8.
มุ่งมันสู่ความเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมันในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารและสร้างสรรค์สิงทีดีทีสุ ดอยูเ่ สมอ
9.
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างจิตสํานึ กอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม
ตลอดจนมุ่งมันในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง
10. ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย
และสิ ทธิมนุษยชน
11. ดําเนิ นการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นทีตัง
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการ หมวด ดังนี
1.
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเคารพในสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ้น ไม่มี
การกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยทําหน้าทีดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ อย่างเป็ นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มไม่ว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ทังทีเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย หรื อผูถ้ ือหุ ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน
ทังสิ ทธิพนฐานของผู
ื
ถ้ ือหุ น้ สิ ทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิ ทธิ ในการเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
เพือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสิ นใจในเรื องทีมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อ
บริ ษทั
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่ งคําถามล่วงหน้าบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยมี
คําชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสื อนัดประชุม รวมทังสถานทีจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สะดวก
ต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั เป็ นประจํา
ทุกปี มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
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1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพือให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ ว มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
และมีการใช้บตั รลงคะแนน รวมทังมีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.7
คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยบันทึกการชีแจงขันตอนการ
ลงคะแนน รายชือกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หารทีมาประชุมและลาประชุม
ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคําถามคําตอบ ไม่มีการเพิมวาระทีไม่ได้ระบุในหนังสื อนัดประชุม และ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุ น้ และเคารพสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของนอกเหนื อจากสิ ทธิในการ
ลงคะแนนเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุ้น จึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้อง
คุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนและตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลและ
คุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายได้รับสิ ทธิขนพื
ั นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ
และจริ ยธรรมธุ รกิจ เพือใช้ในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ สิ ทธิขนพื
ั นฐาน
ได้แก่
- สิ ทธิในความเป็ นเจ้าของหุ้น การซือขาย หรื อโอนหุน้
- สิ ทธิ การมีส่วนแบ่งในกําไร
- สิ ทธิ ในการรับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ
- สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือใช้สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมตัดสิ นใจ โดย
การออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเลือกตังกรรมการบริ ษทั การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิเรื องทีมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ สิ ทธิในการรับเงินปันผล
รวมทังสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากสิ ทธิขนพื
ั นฐาน คณะกรรมการบริ ษทั ยังคํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทังตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื องต่าง ๆ ทีเป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น
โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิหรื อลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุ้น ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี
1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) เพือให้ผถู้ ือหุน้ มีช่องทางทีจะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ได้มากขึน เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน การซื อขายสิ นทรัพย์ทีสําคัญ
รายชือผูถ้ ือหุ ้น
อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เพือประชุมสามัญประจําปี
ปัจจุบนั ก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน วัน นับจากวันประชุม และข้อมูลทีจําเป็ น
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ต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้
1.2 สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเป็ นประจํา
ทุกปี ภายใน เดือน นับแต่วนั สิ นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยวัน เวลา และสถานทีประชุม ไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น
ในปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ในวันที
เมษายน
แต่เนืองด้วยสถานการณ์ Covid-19 รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องทีทัว
ราชอาณาจักร ณ วันที มีนาคม
และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา แห่ งพระราชกําหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
(ฉบับที ) และประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื อง สังปิ ด
สถานทีเป็ นการชัวคราว (ฉบับที ) ณ วันที มีนาคม
ดังนันในวันที เมษายน
คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ในวันที เมษายน
และเลือน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ออกไปไม่มีกาํ หนด ต่อมาในวันที มิถุนายน
จึงได้มีมติ
กําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที เมือวันที สิ งหาคม
ณ โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์
กรุ งเทพฯ เลขที
ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
เพือไม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นสับสน
พร้อมแนบแผนทีไปพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
วาระการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) ตังแต่วนั ที มิถุนายน
เพือให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา เดือน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการประชุม โดยให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ปี
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ตังแต่วนั ที ธันวาคม
– ธันวาคม
โดยเผยแพร่ ทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.btnc.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
. บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทังหมด
ทีมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลทีบริ ษทั ฯ ส่ งให้ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปเอกสารทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) ล่วงหน้า วัน ก่อนวันประชุ ม คือตังแต่วนั ที กรกฎาคม
เพือให้ผู ้
ถือหุ้นทังชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมาก
ยิงขึน
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3. บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ซึงมีการกําหนดวาระการประชุมพร้อมข้อ
เท็จจริ งและเหตุผล รวมทังความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุม ประกอบด้วย รายงานประจําปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เลือกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทีบริ ษทั ฯ เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แผนทีของสถานทีจัดประชุม
คําอธิบายเอกสารและหลักฐานทีผูถ้ ือหุน้ ต้องนํามาแสดงในการเข้าร่ วม
ประชุม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้
ผูถ้ ื อหุ ้ น ล่ วงหน้ าก่ อ นวัน ประชุ ม วัน โดยส่ งวัน ที กรกฎาคม
เพื อให้ผูถ้ ื อหุ้ น พิ จ ารณา
ล่วงหน้า อีกทังได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสื อพิม พ์เป็ นเวลาติดต่อกัน วัน ก่ อนวันประชุ ม ตังแต่วนั ที
- กรกฎาคม
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นต่างชาติ บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมซึงมีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย
นอกจากนี ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะทีได้จดั ทําและปฏิบตั ิตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ งมี แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึง
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ ือหุน้ โดยถือเป็ นหน้าทีทีต้องเข้าร่ วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที เมือวันที สิ งหาคม
กรรมการบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุม ท่าน คิดเป็ นร้อยละ ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารเข้าร่ วมประชุ มครบทุกท่ าน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงินเข้าร่ วมประชุม และมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและเป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน สามารถดูได้จากรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นทีเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.btnc.co.th)
2. บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมือถึงเวลาประชุมเลขานุ การบริ ษทั ได้
แจ้งจํานวน / สัดส่วนผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าประชุม หลังจากนัน ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม
และแนะนํากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และมอบให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม โดยได้ชีแจงกติกาทังหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมทุกรายซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มทีในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ
สรุ ปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง พร้อมทังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพืออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุม การ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................
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ตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผสู ้ อบบัญชีร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนทุ ก
วาระเพือความโปร่ งใส นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอ
ในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงไปพร้อมกันทันที
การออกคะแนนเสี ยงให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึ งผูถ้ ือหุ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูท้ ีออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วย
และ/หรื อ งดออกเสี ยง และ/หรื อบัตรเสี ย เท่านัน จากนันจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวน
เสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ
ทังนีในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถ้ ือหุ ้นโดยส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษ ทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว ในปี
การลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละวาระ
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ทีบริ ษทั ฯ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ ดําเนินการประชุมเรี ยงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี
การเพิมวาระอืนนอกเหนื อจากทีได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อเปลี ยนแปลงข้อมูลสําคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
5. บริ ษทั ฯ มีการบัน ทึกวีดิทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถติดต่อได้ทีเลขานุการบริ ษทั และได้เผยแพร่ ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
6. วาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทีสําคัญ ได้แก่
( ) การจ่ ายเงินปันผล
: บริ ษ ทั ฯ เสนอรายละเอี ยดเกี ยวกับ การจัดสรรกําไร
อัตราเงินปั นผลทีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริ ษทั ฯ มีการเปรี ยบเทียบระหว่างเงินปันผลทีจ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลทีจ่ายในปี ปั จจุบนั
กับปี ทีผ่านมา พร้อมระบุวนั กําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ รับเงิ นปั นผล และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้
(2) การเลือกตังกรรมการบริษทั : บริ ษทั ฯ ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายคน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ทีได้รับการเสนอชือได้ผา่ นการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามทีบริ ษทั ฯกําหนด และตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีขอ้ มูลเบืองต้นของบุคคลทีเสนอให้เลือกตัง จํานวนบริ ษทั ทีดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั มหาชนอืน ในกิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ
กรณี เป็ นการเสนอชือกรรมการบริ ษทั ท่านเดิม จะมีขอ้ มูลการเข้าร่ วมประชุมในปี
ทีผ่านมา และจํานวนวาระ / ปี ทีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนก่อน
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................

หน้า 29

ส่วนที การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ - ประจําปี

เสนอคณะกรรมการบริ ษทั
และได้มีการแจ้งวงเงินทีได้รับอนุมตั ิและจํานวนเงินทีจ่ายจริ ง รู ปแบบการ
จ่ายเงิน รวมทังมีการสรุ ปจํานวนเงินทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
รายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจําปี ในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หาร
(4) การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ เสนอชือผูส้ อบ
บัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงาน จํานวนปี ทีทําหน้าที เหตุผลทีเปลียนผูส้ อบ
บัญชี มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปี ปัจจุบนั กับปี ทีผ่านมา และค่าบริ การอืนทีมีการรับบริ การ
จากสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสังกัด นอกจากนี ยังได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หลังประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชือกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสู งสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่ วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวนคะแนนเสี ยงที
ได้รับในแต่ละวาระทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง บันทึกคําถาม คําตอบ ซึ งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริ ษทั ก่อนลงนามในฐานะ
ประธานทีประชุม และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทังเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภายใน วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือเป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ถึงการประชุมครังต่อไป พร้อมทังนําส่ งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันโดยหุน้
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสี ยงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ งหุ้นต่อหนึงเสี ยง
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบ
ทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื อบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า
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อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผูถ้ ือหุ้น โดยส่ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพือการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จดั ทําฉบับ
ภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและมีมาตรการ
ป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ งอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซือขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
ตนและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ดําเนิ นการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ้น โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี
2.1 การประชุ มผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดสิ ทธิออกเสี ยงในทีประชุม เป็ นไปตามจํานวนหุ น้ ทีผูถ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดย
หนึงหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึงเสี ยง
2. การประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยเสนอเรื องเพือบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื อง โดยเผยแพร่ ทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ส่ งหนังสื อ
บอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม วัน โดยส่ งวันที
กรกฎาคม
ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําปี งบการเงิน หนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ขันตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
และแผนทีสถานทีจัดประชุม ซึงเป็ นข้อมูลเดียวกับทีบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ก่อนการ
ประชุม วัน เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กรณี เป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ บริ ษทั ฯ จัดส่ ง
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็ นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุด
ภาษาไทย
4. บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นทุกคนมีส่วนร่ วมในการพิจารณา และออกเสี ยง
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ลงคะแนนในเรื องสําคัญ ๆ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ งหรื อกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึงเข้าประชุมแทน เพือเป็ นตัวแทนรักษาสิ ทธิของตน ซึ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ชือ
ทีอยูแ่ ละการมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทัง คนไว้ในหนังสื อบอกกล่าวนัด
ประชุม หรื อสามารถดูขอ้ มูลเกียวกับกรรมการตรวจสอบทัง คนได้จากรายงานประจําปี ทีส่งไป
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้
ส่งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ไปพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม เพือสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อ
มอบฉันทะทีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ ระบุถึงเอกสาร / หลักฐานรวมทังคําแนะนํา
ขันตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์ทีทําให้ยากต่อการมอบฉันทะหรื อสามารถ Download
หนังสื อมอบฉันทะทีได้จดั ทํา และปฏิบตั ิตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.btnc..co.th) ซึงมี แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือ
หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ )
ในปี
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที วันที สิงหาคม
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุ ม
เข้าประชุมด้ วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผอู้ ืน

ราย
508
32
5

หุ้น
12,000,000
9,480,428
3,670,068

%
100.00
79.00
30.58

2
25

3,000
5,807,360

0.03
48.39

5. บริ ษทั ฯ จัดให้มีอากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบฉันทะไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้น โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ออกเสี ยงอย่างเต็มที การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ชัวโมง และให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมภายหลังทีได้เริ มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระทียังไม่มีการพิจารณา และนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงเป็ นต้นไป
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้า
ประชุมและการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และโปร่ งใส
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2.2

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิ
หน้าทีด้วยความซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึกทีดีต่อส่ วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง และ/หรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ โดยไม่นาํ ข้อมูล และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ืน
และห้ามกระทําการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอืนใดให้ทาํ ธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
ซึงบริ ษทั ฯ ได้
แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการดําเนินธุ รกิจ
นอกจากนี ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื องดังกล่าว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง ซึ งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้ปฏิบตั ิตามทีกําหนด
2.3 การดูแลการซื อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ งอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซือขาย
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ ในช่วง เดื อน ก่ อ นการเปิ ดเผยงบการเงิน แก่ ส าธารณชน และกํา หนดให้
กรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร (รวมทังคู่ส มรสและบุตรที ยังไม่บ รรลุ นิติภ าวะ) ที มี หน้า ทีรายงานการถื อ
หลัก ทรั พย์
หากมีการซื อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ งสําเนาให้เลขานุการบริ ษทั เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครังต่อไป ซึ งในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ทุก ครังจะมี วาระ
รายงานการถื อหลักทรั พ ย์บ ริ ษ ัทฯ ของกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ ห าร และหากมี ป ระกาศเปลียนแปลง
เกียวกับเรื องดังกล่าว เลขานุ การบริ ษทั จะส่ งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทราบ พร้อมแนบ
สําเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื องดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร โดย
กําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ย ให้ประธานกรรมการบริ ษทั
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลียนแปลงต้องนําส่ งรายงานการเปลียนแปลง
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
2.4 การดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
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1.
ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรื อรายการทีเกียวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็ น
ธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการทีโปร่ งใสในการอนุมตั ิเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ กรรมการบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2.
ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็ นการขัดผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทังไม่มีการเอือประโยชน์ หรื อให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3.
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
4.
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึงอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทํา
การซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.
กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ มี
หน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังต่อไป
6.
ไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งผ่านข้อมูล หรื อความลับของบริ ษทั ทีตนเองทราบ หรื อได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ีไม่เกียวข้อง
7.
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจหน้าที อาจมีการกําหนดชัน
ความลับของข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล และการให้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าที และความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
บริ ษทั ฯ ดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเกียวโยงกันด้วยความ
รอบคอบมีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ การกําหนดราคาเป็ นไปตามเงื อนไขการค้า
ทีเป็ นธรรมเสมื อนการทํารายการกับบุคคลทัวไป จัดวางระบบการปฏิบ ัติด้วยความโปร่ งใส ปฏิ บตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดเป็ นนโยบายหนึ งในการกํากับดูแลกิ จการทีดี และ
กําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพือให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการรับทราบข้อมูล
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อรายการ
ทีเกียวโยงกันให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยกําหนดให้กรรมการบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสี ยงในวาระ
นัน การพิจารณาการทํารายการดังกล่าวได้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นของการทํารายการเพือประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ
เมือเสร็จสิ นการประชุมได้เปิ ดเผยการทํารายการดังกล่าวทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) โดยได้เปิ ดเผยถึง
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ชือ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเกียวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็ น
ของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และความเห็นทีแตกต่าง (ถ้ามี) รวมทังมีการบันทึก
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทาํ การสรุ ปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี
(แบบ - ) และรายงานประจําปี (แบบ - )
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการอนุม ัติหลักการเกียวกับข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้า
ทัวไป ในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องเป็ น
ประจําทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพือ
ให้กรรมการบริ ษทั ชุดใหม่ได้ทราบเกียวกับเรื องดังกล่าว และให้ส รุ ปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพือ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ในปี
บริ ษทั ฯ ไม่ มีการทํารายการเกียวโยงกันหรื อซื อขายทรัพย์สินทีเป็ นการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.
การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย (Role of Stakeholders)
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเคารพในสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดย
คํานึงถึงสิ ทธิ ตามกฎหมายหรื อข้อตกลงทีมีกบั บริ ษทั เพือให้มนใจได้
ั
วา่ สิ ทธิดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและ
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ต่อต้านการ
ทุจริ ต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็ นส่ วน
หนึงของรายงานประจําปี
3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการให้มีช่องทางและขันตอนทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถ
รายงานหรื อร้องเรี ยนในเรื องทีอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
หรื อเรื องทีไม่ได้รับความเป็ นธรรม
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องคุม้ ครองพนักงานหรื อ
ผูแ้ จ้งเบาะแส ในเรื องทีอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อเรื องทีไม่ได้รับความเป็ นธรรม
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ยึดมันในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม คํานึงถึงการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ
ร่ วมกัน
เอือประโยชน์ซึงกันและกันอันจะนําไปสู่ การทําธุรกิจทียังยืน จึงได้กาํ หนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้เกิดความมันใจว่าสิ ทธิตามกฎหมายทีเกียวข้องของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลอย่างเป็ นธรรมทุกฝ่ าย และกรณีทีเกิดความเสี ยหายบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยกลุ่มต่าง ๆ จะมีการปรึ กษาหารื อและร่ วมกันกําหนดมาตรการทีเหมาะสมเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ งได้แจก
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง เจ้าหนี พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ งแวดล้อม และภาครัฐ สิ งแวดล้อม คณะกรรมการบริ ษทั
ให้ความสําคัญต่อจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุ รกิจจะอยูไ่ ด้ตอ้ งมี จริ ยธรรม
คุณธรรมทีดี เป็ นทีเชือถือและยอมรับโดยทัวไป ซึงจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเจริ ญก้าวหน้า มันคงอย่าง
ยังยืน ดังนี
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุ จริ ต เพือสร้าง
ผลตอบแทนทีดีให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื องและยังยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
เคารพในสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2.
ดําเนิ นงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันและความมันใจ
ต่อผูถ้ ือหุ ้น อันจะนําไปสู่ความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
3.
มีการพัฒนากิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ้น
อย่างเหมาะสม
4.
รายงานสารสนเทศสําคัญทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น ทัง
สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ
ประกาศทีเกียวข้องโดยไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริ ษทั
5.
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําปี
6.
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
7.
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามทีเกียวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
8.
เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9.
อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย วัน เวลา สถานที และวิธีการ ไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถมาร่ วมประชุมด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
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10. ดําเนิ นการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั เสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของ
ตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ฯมีกลไกทีทําให้ผถู ้ ือหุ้นมีความเชือมันว่าจะได้รับข้อมูลทีถูกต้องและผลตอบแทนที
เหมาะสมเป็ นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกัน
มีมาตรการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเกียวกับข่าวสารทีเป็ นความลับ
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานทีรับทราบข้อมูลภายใน นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้
เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอืนโดยมิชอบ เพือการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง เดือน ก่อน
เผยแพร่ งบการเงินแก่สาธารณชน
ในปี
บริ ษทั ฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี
ทังนีผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ได้รับเชิ ญเข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีสําคัญในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ เอกสารสิ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี
บริ ษทั ฯ ยังได้รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกไตรมาส และเปิ ดเผยการทํารายการที
สําคัญ เช่น รายการทีเกียวโยงกัน ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื อมันของลูกค้าเป็ นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่
ความสําเร็ จของบริ ษทั อย่างยังยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ดําเนินธุ รกิจ จําหน่ายสิ นค้า และบริ การ ทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อม
2.
ดําเนินธุ รกิจด้วยความมุ่งมัน พัฒนาสิ นค้าและบริ การ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิมคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื อง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจําเป็ น
ต่อการตัดสิ นใจโดยไม่ปิดบัง หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
3.
ดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือความซือสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้อง
โดยมิชอบ
4.
ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่สุจริ ตจากลูกค้า ทัง
ทางตรงและทางอ้อม
5.
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็ นการ
ล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
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6.
จัดให้มีช่องทางการสื อสาร เพือให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคําร้องเรี ยนพึง
ได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือความซื อสัตย์ยตุ ิธรรม ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริ การ และ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความมีนาใจ
ํ โดยกําหนดนโยบายคุณภาพไว้ดงั นี “ เป้าหมายคือความเป็ นหนึง ทุกสิ งที
ทําคือความทันสมัย คุณภาพทีให้ คือดีทีสุ ด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ” คําร้องเรี ยนของลูกค้าพึงได้รับ
การเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรมเพือสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับ
ทางการค้าของลูกค้า เพือพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินค้า และบริ การอย่างต่อเนื อง
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนดเป็ น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ทีมีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชี วอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิต่อคู่
ค้าบนพืนฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม เสมอภาค และเคารพซึงกันและกัน
2.
รักษาความลับหรื อข้อมูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ตนเองหรื อ
ผูเ้ กียวข้องโดยมิชอบ
3.
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน แลกเปลียนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ เพือการเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
4.
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบ
เจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
.
ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด ซึงอยูน่ อกเหนื อ
ข้อตกลงทางการค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามข้อตกลง เงือนไขทางการค้า และให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง มีการ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลียนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาสิ นค้า และบริ การ
เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ ไม่เรี ยก รับ หรื อ ยินยอมทีจะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใด
ซึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี
ไม่มีกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีมีต่อคู่คา้
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี
1.
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมใน
การดําเนิ นธุ รกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบริ ษทั เข้าไปดําเนิ นธุรกิจ
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2.

ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรมโดยสุ จริ ต
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทังนี บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่แข่งเป็ นส่วนหนึ งในการเสริ มสร้างศักยภาพ
ขององค์กรให้มีความมันคง และแข็งแรงยิงขึน ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใด ๆ
กับคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพือสร้างความเชือถือ
ให้กบั เจ้าหนี โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2.
ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่ งครัด
3.
บริ หารงานเพือให้เจ้าหนีมันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ทีดี
4.
เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5.
ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบเป็ นการ
ล่วงหน้าเพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี เงินกูโ้ ดยเคร่ งครัด ในปี ทีผ่าน
มาบริ ษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีการค้าตรงตาม Credit Term ทีได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และจ่ายคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบียตามเงือนไขทีกําหนด โดยไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด
พนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่าและเป็ นปัจจัยแห่งความสําเร็จของบริ ษทั
โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิขนพื
ั นฐานในการทํางาน
ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งผ่านข้อมูลหรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อผูไ้ ม่เกียวข้อง
2.
ปฏิบตั ิต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั
3.
ส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สี
ผิว เชือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรื อสถานะอืนใดทีไม่ได้เกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
4.
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม แลกเปลียนความรู ้ เพือพัฒนาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทัวถึง สร้างความมันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
5.
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริ ษทั
6.
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ หน้าที ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................

หน้า 39

ส่วนที การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ - ประจําปี

7.
จัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ทีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
กองทุนสํารองเลียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น
8.
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกียวกับการทํางาน ซึง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
9.
จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที รวมทังจัดสภาพแวดล้อมการ
ทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพือเป็ นการส่ งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน
10. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนิ นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุ ดในการสร้างความสําเร็ จให้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิมนุษยชน
จริ ยธรรม และเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน เพือความก้าวหน้า
และสร้างความมันคงในอาชีพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม เพือเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทํางาน และจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กบั พนักงานด้วยความยุติธรรม
ในปี
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid- บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการ
ป้องกันโดยจัดให้มีการทําความสะอาดและฉีดพ่นนํายาฆ่าเชือภายในสํานักงานและร้านค้าเป็ นประจํา เพือให้
มันใจในความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและผูม้ าติดต่อ มีการจัดสเปรย์แอลกอฮอลล์ หน้ากากผ้าให้แก่
พนักงาน การเว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิเพือเป็ นการคัดกรองเบืองต้นก่อนเข้าสถานทีทํางาน และการ
ทํางานทีบ้าน (Work from home) สําหรับบางหน่วยงาน เพือเป็ นการลดความเสี ยงและป้องกันโรค Covid-19
และบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําประกันภัยโรค Covid-19 ให้แก่พนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ จัด ให้มี กองทุน สํารองเลียงชี พ เพื อการออมเงิ น และเป็ นหลัก ประกัน ของพนัก งานใน
อนาคต โดยสมาชิ ก ต้องส่ งเงิน เข้ากองทุน และจะได้รับ เงิ นสมทบกองทุ น จากบริ ษ ัทฯ ทุก เดื อนในอัตรา
เดี ย วกัน นอกจากนี บริ ษ ทั ส่ งเสริ ม ให้พ นักงานออมเงิ น กับ โครงการ “สหกรณ์ อ อมทรั พย์เพื อพนั ก งาน
เครื อสหพัฒน์” และจัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงานตามความเหมาะสม
เพือเป็ นหลักประกันความเสี ยงภัยทีอาจเกิดขึนกับพนักงาน มีการจัดการฝึ กอบรมและสัมมนาภายในองค์กร
ตลอดจนการส่ งพนักงานไปร่ วมอบรม สัม มนากับภายนอกซึ งจัดโดยหน่ วยงานต่าง ๆ เพือเป็ นการพัฒนา
และเพิมความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือง มีเครื องแบบพนักงาน
ขายเพือความเป็ นระเบี ยบ และภาพลักษณ์ทีดี มีเครื องแต่งกายพนักงานสํานักงาน เพือให้พนักงานแต่งตัว
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สวย มีสวัสดิการด้านการซือสิ นค้าราคาพิเศษของบริ ษทั โครงการเงินกูเ้ พือทีอยูอ่ าศัย โดยร่ วมมือกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบียตํา
ชุมชนและสั งคม
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อประเทศชาติ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ น เพือธํารงรักษาไว้ซึงสังคมและส่ วนรวมทีดี
โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ไม่ดาํ เนินธุ รกิจทีทําให้สงั คมเสื อมลง และไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลอืนทีอยูร่ ่ วมในชุมชน
และสังคม
2.
ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวม ให้เกิดขึนในบริ ษทั
และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื อง
3.
กําหนดให้มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบทีเกิดขึนต่อชุมชนและสังคม อันเนือง
มาจากการดําเนินงานของบริ ษทั
4.
ส่งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน
5.
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6.
ให้การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7.
สร้างรายได้และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึนระหว่างบริ ษทั กับชุมชนและสังคม บนพืนฐานของความ
ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการปลูกฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวมให้เกิ ดขึน
ในบริ ษทั ฯ โดยกระทําอย่างต่อเนื อง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย
ส่ วนรวม
- ร่ วมกิจกรรม “โครงการนําใจให้กาชาด” บริ จาคเงินให้สภากาชาดไทย
- ร่ วมกิจกรรม “โครงการสมาคมรักแม่” บริ จาคเงินให้สภากาชาดไทย
- ร่ วมบริ จาคชุด PPE และหน้ากากผ้า ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บุคลากรทาง
การแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
- ร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชน หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ในการจัดหาอุปกรณ์ชุด
PPE และหน้ากากผ้า เพือบริ จาคให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บุคลากรทาง
การแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
สิ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทีมีต่อสิงแวดล้อม โดยมีการกําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
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1.
ดําเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
สมําเสมอ
2.
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่ วมมือและ
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและยังยืน
3.
ส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื องสิ งแวดล้อม
4.
ส่ งเสริ มระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ตังแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการ
บําบัดและฟื นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
5.
มีระบบคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ทีดําเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อม
6.
ส่งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานและไม่ดาํ เนินการใดๆ
อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
2.
ดําเนินการอย่างถูกต้อง เมือมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีหรื อหน่วยงานของรัฐ
3.
สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั และภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสม
4.
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจ ในแต่ละ
ประเทศ หรื อท้องถิน
บริ ษทั ฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ทังภาษีมูลค่าเพิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และภาษีนิติ
บุคคล
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ดําเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทีเกียวกับสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา
2.
ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั และไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวไปใช้หรื อให้บคุ คลอืนใช้โดยมิได้รับอนุญาต
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3.
เคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน ไม่ละเมิดหรื อนําผลงานของผูอ้ ืนไปใช้เพือ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรื อให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4.
ผลงานทีพนักงานได้สร้างสรรค์หรื อทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิหน้าทีให้ถือเป็ นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริ ษทั และเมือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
คืนให้บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทีเก็บไว้ในรู ปแบบใด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่เกียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ
หรื อนําทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
การบริ การด้านเครื องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 เครื องหมายการค้าต่างประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสี ยงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมาย
การค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche โดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิ ทธิ
1.2 เครื องหมายการค้าในประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสี ยงในประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมาย
การค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GSP JOUSSE C&D LOF-FI-CIEL โดยได้รับค่าตอบแทนในรู ป
ค่าลิขสิ ทธิ
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาแต่อย่างใด
การไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ไม่กระทําการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2.
ให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักสิ ทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือนําไปเป็ นส่วนหนึงในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.
ไม่จาํ กัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื อชาติ ศาสนา การเมืองหรื อ
เรื องอืนใด ทังนีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อแตกแยก
4.
จัดให้มีช่องทางการสื อสาร เพือให้พนักงานหรื อผูท้ ีเชือว่าสิ ทธิของตนถูกละเมิดหรื อ
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคําร้องเรี ยนพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังเคารพต่อ
สิ ทธิมนุษยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับองค์กร และเพือให้แนวทางการดําเนิ นงานด้านสิ ทธิมนุษยชนของบริ ษทั
ฯ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี
1. บริ ษทั ฯ จะไม่จา้ งแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดาํ เนินกิจกรรมทีส่ ง
ผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก
2. บริ ษทั ฯ จะมีการปฏิบตั ิต่อแรงงานทีเข้ามาทํางานในบริ ษทั ฯ อย่างไม่เป็ นทางการ เช่น
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แรงงานต่างด้าว อย่างเป็ นธรรมโดยไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
3. บริ ษทั ฯ จะมีการป้ องกันการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม เกียวกับ
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพืนทีและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่จดั หาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การให้กบั องค์กรอืน ทีจะนําไปใช้ในการละเมิด
สิ ทธิมนุษยชน
5. บริ ษทั ฯ จะไม่ร่วมเป็ นหุน้ ส่ วนกับองค์กรทีมีการดําเนินงานละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
การต่อต้านการทุจริต การคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี
1.
สร้างจิตสํานึ ก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต
2.
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพือป้องกันมิให้พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ต การ
คอร์รัปชันต่างๆ
3.
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อ
ยอมรับซึงทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืนทีส่ อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าทีในทางทีมิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
4.
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้หรื อเสนอทีจะให้ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก เพือจูงใจให้บุคคลนันกระทําหรื อละเว้นการกระทําใดทีผิดต่อ
กฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าทีของตน
5.
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้อง
6.
จัดให้มีช่องทางในการสื อสารเพือให้พนักงานและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องสามารถทีจะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมันใจได้วา่ จะได้รับการคุม้ ครอง และต้องมีการแต่งตังเจ้าหน้าทีทีมีหน้าที
ตรวจสอบทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา
จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจบนพืนฐานความถูกต้อง
โปร่ งใส ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมี
จิตสํานึกทีดีต่อส่ วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง/หรื อผูอ้ ืนโดยมิ
ชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อืนใด อันเกียวเนื องกับการทํางานให้บริ ษทั ฯ ซึ งถือเป็ นนโยบายให้
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ว่าจะไม่สร้างความสําเร็ จของงานในหน้าทีด้วยวิธีการทุจริ ต หรื อให้สินบนโดย
เด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิด นโยบายถือเป็ นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที การทํางาน โดยกําหนดบทลงโทษ
ทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีสาํ นักตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีในการตรวจสอบ
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และประเมินความเสี ยงจากการทุจริ ต และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทําหน้าทีพิจารณาสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริ ต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี การให้สินบนเพือผลประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด
อีกทังทางบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต นอกจากนีใน
ด้านจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยังได้กาํ หนดเรื อง
1. การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ ของขวัญ
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปในทางทีมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ของขวัญ หรื อการรับการเลียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิ เพือรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิ งอันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง ทีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
อย่างหนึงอย่างใด หากจําเป็ นต้องรับหรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง ตามประเพณี ทีมีมูลค่า
เกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
2.
กรณี ได้รับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ งของหรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานภายนอกนันกําหนดและใช้เป็ น
การทัวไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้น
3.
กรณีทีตัวแทน คู่สัญญา หุ ้นส่ วน หรื อผูอ้ ืนใด ทีต้องการให้ของขวัญ ของกํานัล หรื อ
การเลียงรับรองในนามของบริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
4.
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในเรื องเหล่านี ควรจะอยูภ่ ายใต้งบประมาณทีเหมาะสม
นโยบายด้ านการดําเนินงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการ เพือส่ งเสริ มให้มีการดําเนิ นงานอย่างเป็ นธรรมทังใน
ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การ
ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กบั หน่วยงานทีอยูใ่ นขอบเขตอิทธิพลขององค์กร รวมทังการเคารพต่อ
สิ ทธิในทรัพย์สิน
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
นโยบายด้านแรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการด้านแรงงาน เพือให้เกิดการจ้างงานและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบตั ิดงั นี
1.
กรณีบริ ษทั ฯ มีการเปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีมีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การ
เปลียนเวลาการทําการ การปิ ดกิจการทีมีผลต่อการจ้างงาน บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการแจ้งการ
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ให้ขอ้ มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสม และพิจารณาร่ วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพือหาแนวทาง
ในการลดผลกระทบทีมีต่อพนักงาน รวมทังมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพือให้ผทู ้ ี
เกียวข้องมีการตรวจสอบร่ วมกัน เพือบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าทีเป็ นได้มากทีสุ ด
2.
บริ ษทั ฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่ วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าทีบุคคล
มีหน้าทีดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
3.
เมือมีการดําเนิ นงานในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะพยายามเพิมการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ
การเลือนตําแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนัน รวมทังมีนโยบายในการ
จัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถินทีดําเนินการอยู่
4.
บริ ษทั ฯ จะหลีกเลียงการกระตุน้ ให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดสิ ทธิ
เสรี ภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการโน้มน้าว
เพือให้เกิดการจํากัดสิ ทธิดงั กล่าว
5.
บริ ษทั ฯ ยอมรับและเคารพสิ ทธิของพนักงาน ในการปฏิเสธงานทีได้พิจารณาอย่างมี
เหตุผลว่าอาจจะมีอนั ตรายหรื อเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรื อสุขภาพของตนเอง หรื อ
ชีวิต และสุขภาพของผูอ้ ืนโดยแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ ในปี ที
ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาํ หนด จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ดังนี
1.

ความรับผิดชอบในหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ได้มีการดําเนิ นการมา
อย่างต่อเนือง เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไ่ ด้ดว้ ยความซื อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพือ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย จึงได้กาํ หนดจรรยาบรรณ ดังนี
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1.
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื อสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
2.
ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมถึงการเข้า
ประชุมทุกครัง ยกเว้นกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ น
3.
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงในเรื องทีตนมีส่วนได้เสี ย
4.
ปฏิบตั ิหน้าทีโดยดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมี
เหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั เพือให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
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5.
ในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของบริ ษทั กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องและรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6.
ห้ามกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ทําการซือหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7.
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและผูท้ ีมีความเกียวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
8.
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
พนักงาน
1.
สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในการดําเนินกิจการของบริ ษทั อย่างสมําเสมอและ
ปฏิบตั ิงานในหน้าทีทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดผลดีและความเจริ ญก้าวหน้าแก่
บริ ษทั และพนักงาน
2.
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศต่างๆ
ทีเกียวข้อง
3.
ปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริ การที เป็ นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชือเสี ยงของบริ ษทั
4.
รักษาความลับทางการค้าและไม่นาํ ข้อมูลภายในของบริ ษทั เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
5.
ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กียวข้องกับลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุรกิจกับบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงิน
จากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
6.
ปฏิบตั ิตามคําสังอันชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
7.
ยึดมันในการทํางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิ ทธิ ซึงกันและกัน เพือ
ประโยชน์ของบริ ษทั และพนักงาน
8.
ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความมีนาใจและมนุ
ํ
ษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูอ้ ืนโดย
ปราศจากความจริ ง รวมทังไม่นาํ ผลงานของบุคคลอืนมาอ้างเป็ นผลงานตนเอง
9.
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความตังใจ ซือสัตย์ สุ จริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้สาํ หรับ
ตนเอง หรื อผูอ้ ืน โดยอาศัยหน้าทีการงานทีทํากับบริ ษทั
10. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายต่องาน หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยใช้
สิ ทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลียงการมีส่วนเกียวข้องกับกิจกรรมทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อขัด
ต่อความสงบเรี ยบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.

การดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษทั
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กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริ ษทั และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นาํ ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
หรื อบุคคลภายนอก
2.
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชํารุ ด หรื อนําไปใช้ในทางทีผิด
เสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม
3.
ดําเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินทีเพียงพอต่อความเสี ยหายทีจะเกิดขึนกับทรัพย์สิน
4.
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ืน หรื อสร้างหลักฐาน
ทีเป็ นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5.
ใช้อีเมลล์และอินเตอร์เน็ตทีจัดให้ เพือธุรกิจของบริ ษทั อย่างระมัดระวัง และไม่นาํ มาซึ ง
ความเสื อมเสี ยชือเสี ยงของบริ ษทั
6.
เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผูอ้ ืนใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
บริ ษทั
7.
ไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไปทําซํา ดัดแปลงหรื อกระทําการใดๆ เพือประโยชน์
ส่วนตัวหรื อประโยชน์ของผูอ้ ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
8.
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมือพบเห็นการกระทําทีเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื ออาจนําไปสู่
การละเมิดสิ ทธิ หรื อการกระทําทีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั
9.
ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารทีสําคัญของบริ ษทั ให้ครบถ้วนตามเวลาทีกฎหมาย หรื อ
ระเบียบทีเกียวข้องกําหนดและเมือพ้นช่วงระยะเวลาทีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานทีเกียวข้องต้อง
ดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีทีเหมาะสม
3.

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้งเบาะแส หรื อข้อ
ร้องเรี ยน เมือพบเรื องทีอาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษทั
ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็ นปัญหาและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั รวมทังการรับข้อร้องเรี ยนในกรณี
ทีพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและ
กระบวนการทีบริ ษทั กําหนด
บริ ษทั จะรับฟั งและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมี
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนทีเป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
ของบริ ษทั
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
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1.
ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย หรื อความเสี ยหาย
2.
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลทีเกียวข้องไว้เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน
โดยกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนทีเป็ นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม อันเนื องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อ
ร้องเรี ยน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลียนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
4.

การวินิจฉัยข้อสงสั ย
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีรับผิดชอบและให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพือให้รับทราบเข้าใจ และ
ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ หากจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรื อหากยัง
มีขอ้ สงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจได้ ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน ในกรณี ทีมีขอ้
ขัดแย้งให้ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นทีสิ นสุ ด
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีประเด็นทีเกียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทาง
การเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่ อง หรื อการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย สามารถติดต่อสื อสารผ่าน นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ซึงรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์
และดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์ - ต่อ โทรสาร - 0019 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทังนี ผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับ ซึงในปี
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อ
ร้องเรี ยนจากผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4.
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกําหนดทีเกียวข้อง ทังสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ซึงมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น รวมทังการเปิ ดเผย
ข้อมูลอืนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ช่องทางการ
เผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอืนๆ ทีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัวถึง เท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบในการทําหน้าที นักลงทุนสัมพันธ์
เพือสื อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศสําคัญทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงใน
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพือให้ผถู ้ ือหุ ้น
และผูส้ นใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารทีสําคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียมกัน และ
คุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็ น
(1) สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี (แบบ - )
(2) สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ รายการ
ทีเกียวโยงกัน การเข้าร่ วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปั นผล การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และส่ งในรู ปแบบเอกสารสิ งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกําหนด เพือเผยแพร่
ต่อไป พร้อมทังเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมําเสมอ
สารสนเทศทีเปิ ดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี
(แบบ - ) ได้จดั ทําและเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ปี
เพือแสดงถึ ง
ความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี
(1) โครงสร้ างผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยรายชือผูถ้ ือหุ้น อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือประชุมสามัญประจําปี ปี ปัจจุบนั และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th)
(2) การถื อหุ้ น ของกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร มีการเปิ ดเผยการเปลียนแปลงการถื อหุ ้น
บริ ษทั ฯ ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ในหัวข้อ โครงสร้ างการจัดการ
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิ ดเผยให้ทราบถึงการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
( ) โครงสร้ างธุ รกิจ มี การเปิ ดเผยโครงสร้ างกลุ่ม ธุ ร กิจ โดยระบุ สั ดส่ ว นการถือ หุ้น อย่าง
ชัดเจน ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้
(5) ความเสี ยงในการดําเนินธุรกิจ มี การเปิ ดเผยถึงปั จจัยความเสี ยงต่อการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทังแนวทางในการป้ องกัน หรื อลด
ความเสี ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี ยง
(6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน การ
เปลียนแปลงทีสําคัญ
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(7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร พร้อมทังระบุว่ากรรมการบริ ษทั รายใดเป็ นกรรมการอิสระ มีการเปิ ดเผยถึงบทบาทและหน้าที ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการประชุม จํานวนครังทีกรรมการบริ ษทั
แต่ละคนเข้าร่ วมประชุมในแต่ละคณะ การถือครองหลักทรัพย์ จํานวนบริ ษทั ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
และประวัติการอบรมของกรรมการบริ ษทั ในหัวข้อ โครงสร้ างการจัดการ
(8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทังรู ปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริ ษทั มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนเป็ น
รายบุคคล ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนของผูบ้ ริ หาร ในหัวข้อ ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริหาร และผู้บริหาร
(9) การกํากับดูแลกิจการ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) รวมทังมีการเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
(10) สั งคมและสิ งแวดล้ อม มีการเปิ ดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้ อม
(11) การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิ ดเผยทังรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุ ม ภายในด้านบัญ ชี จากผูส้ อบบัญ ชี และเปิ ดเผยให้ ท ราบถึ งผลการ
ประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(12) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชือถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพือให้ผถู้ ือหุ ้น
หรื อนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ จึงได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ
รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ แสดงไว้ใน แบบ และ แบบ (13) การทํารายการระหว่ างกันหรื อรายการทีเกียวโยงกัน บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน เพือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล
และเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น มีการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ (www.btnc.co.th)
(14) การรายงานการซื อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื อง
การซือ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ ง
อยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื อ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วง เดือน ก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร บุคคลทีเกียวข้อง รวมทังคู่สมรส
และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ต่อ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การประชุมครังต่อไป
( ) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริ ษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง ภายใน เดือน นับแต่วนั ทีกฎหมายมีผลใช้บงั คับหรื อวันทีได้รับการแต่งตัง หากมีการ
เปลียนแปลงต้องนําส่ งรายงานการเปลียนแปลงภายใน เดือน นับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
( ) ผู้สอบบัญชี มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติทีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี ทีผ่านมางบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง จากผูส้ อบบัญชี และนําส่ งงบการเงิน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรงเวลา ทังรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสังแก้ไขงบการเงิน
( ) การสื อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความ
โปร่ งใส เพือให้ผถู้ ือหุ้น/ผูล้ งทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน
โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง
เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ - แบบ - เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) และการพบปะ
นักวิเคราะห์ / นักลงทุน / ผูส้ ื อข่าว พร้อมจัดทําเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
( ) การเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ ของบริษทั ฯ (www.btnc.co.th) บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเว็บไซต์
เพือเป็ นช่องทางในการสื อสารข้อมูลและเผยแพร่ เหตุการณ์เกียวกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ /ผูล้ งทุน โดยจัดทําเป็ น
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื องเหล่านี
(17.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
(17.2) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
(17.3) โครงสร้างการถือหุ้น
(17.4) โครงสร้างองค์กร
(17.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
(17.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
(17.7) เอกสารข่าว
(17.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
(17.9) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
(17.10) รายงานประจําปี ทีสามารถดาวน์โหลดได้
(17.11) หนังสื อนัดประชุมทีสามารถดาวน์โหลดได้
(19) ความสั มพันธ์ กับผู้ลงทุน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ขอ้ มูล และข่าวสารตามทีนักลงทุนและผูท้ ีเกียวข้องต้องการ
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โดยสามารถติดต่อได้ที โทรศัพท์ - ต่อ
โทรสาร - E-Mail address :
nokbtnc@gmail.com
ในปี
เนืองจากมีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ตามประกาศของ
รัฐบาลและกรุ งเทพมหานคร เรื อง การปิ ดสถานทีชัวคราว การงดจัดงานประชุมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ เพือความปลอดภัยของนักลงทุน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ จึงงดจัดงาน “ นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ” แต่ทงนี
ั บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและรายงานทีสําคัญของบริ ษทั ฯ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Website ของบริ ษทั เอง และสื อสิงพิมพ์
5.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลทีมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีหลากหลาย ไม่จาํ กัดเพศ และมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
โดยมีกรรมการบริ ษทั ทีไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย คน ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจทีบริ ษทั
ดําเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลันกรองงานทีสําคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าที เพือแบ่งแยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทีดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ในบริ ษทั อืน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าทีตามกฎหมาย และตามทีได้รับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั ควรเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ดา้ นกฎหมาย หรื อบัญชี หรื อผ่านการ
อบรมหลักสู ตรทีเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีของเลขานุการบริ ษทั มีการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื อง
5.7 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั เพือให้กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน อย่างต่อเนือง
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5.10 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึงในการพิจารณาวาระต่างๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม กรรมการบริ ษทั ทุกท่าน
มีความเป็ นอิสระในการร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงใน
วาระทีตนมีส่วนได้เสี ย
5.11 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั มีหน้าทีเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุก
ครัง ยกเว้นกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ น
5.12 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
5.13 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที
จะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที
จําเป็ นเพิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอืนทีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายทีกําหนด และในกรณี ทีจําเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึ กษา หรื อ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
5.15 คณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการดําเนิ นการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ห้ามทําการซือขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะมีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ งสําเนาให้เลขานุการบริ ษทั
เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ย
ของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
5.19 คณะกรรมการบริ ษทั จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่วยงานหนึงภายในบริ ษทั
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
5.21 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงินเสนอไว้ในรายงานประจําปี
5.22 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที เหมาะสมแก่กรรมการ
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แต่ละคณะ ตามอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบกับระดับทีปฏิบตั ิในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายในการสื บทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าทีต่างๆ
เพือการก้าวสู่ ตาํ แหน่งทีสูงขึน
5.24 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการบริ ษทั ทีเข้ารับตําแหน่งในบริ ษทั เป็ น
ครังแรก
5.25 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี ยง
5.26 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการด้วยการจัด
ให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมธุ รกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึงได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และแจกให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน พร้อมทังเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี
คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กํากับดูแลการทํางานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
ปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
. คณะกรรมการตรวจสอบ ท่าน
. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ท่าน
. คณะกรรมการบริ หาร ท่าน
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีความเป็ นอิสระ จํานวน คน
เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
กํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง ดังรายชือต่อไปนี
รายชื อ
* . นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์
3. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน - เมษายน
เมษายน - เมษายน
เมษายน - เมษายน
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หมายเหตุ *นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและ
การเงิน โดยมีนางสาวพัชรี คงแก้ว (ผูต้ รวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะ
กรรมการบริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอาํ นาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ทีเกียวข้องมาชีแจงให้ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอาํ นาจในการตรวจสอบผูท้ ีเกียวข้อง และเรื องทีเกียวข้อง ภายในขอบเขตของอํานาจ
และหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น
ไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มนใจว่
ั า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
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(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวม ทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อ
การกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาทีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคล
ภายนอก
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9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการ
บริ ษทั จํานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลกิจการทีดี
การสรรหา เพือสรรหาและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ทังนี เพือให้มนใจได้
ั
วา่ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่ งใส
การกําหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรู ปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษทั ทังนี เพือให้มนใจได้
ั
วา่ บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ดังรายชือต่อไปนี
รายชื อ
. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
3. นางสุ พร ภวสันต์

ตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมษายน - เมษายน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เมษายน - เมษายน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เมษายน - เมษายน

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้องมาชีแจง ให้ความเห็นร่ วม
ประชุม หรื อส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อ ทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อ จ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลทีได้รบั การคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที
เหมาะสม โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง
3. จัดทําความเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชือบุคคลทีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การกําหนดค่ าตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนิน
งานของบริ ษทั ฯ วงเงินค่าตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และจํานวนเงิน
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ค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ทีผ่านมา เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอ
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจ
หน้าที และปริ มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินทีผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ทีมิได้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจ หน้าที และปริ มาณ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.2.3. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
บุคคลอืนทังทีมีฐานะเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลภายนอกเป็ นคณะกรรมการ
บริ หาร ทังนี ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ
ได้เป็ นอย่างดี มีฐานะเป็ นฝ่ ายจัดการ ทําหน้าทีบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ตามทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื อสัตย์สุจริ ต เยียงวิญ ูชนผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เช่นนันจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพล
ในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ หาร มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า คน ดังนี
รายชื อ
ตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
. นายปณิธาน
ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
เมษายน - เมษายน
2. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการบริ หาร
เมษายน - เมษายน
. นางกัญ ุมา โนนคํา
กรรมการบริ หาร
เมษายน - พฤษภาคม
. นางสุ พร
ภวสันต์
กรรมการบริ หาร
เมษายน - เมษายน
. นางกัลยา
ไวยานนท์
กรรมการบริ หาร
เมษายน - เมษายน
. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
กรรมการบริ หาร
เมษายน - เมษายน
7. นางสาวพัชรี
คงแก้ว
กรรมการบริ หาร
สิ งหาคม - เมษายน
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตัง ถอดถอน คณะทํางานอืนใดเพือดําเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการ
บริ หาร และ/หรื อ พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการบริ หาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิเบิกจ่าย
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สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้
4. อนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนที
กําหนด
5. อนุมตั ิการได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื อ ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนทีกําหนด
6. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อืนใด ในวงเงินแต่ละ
ครังไม่เกิน จํานวนทีกําหนด
. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนทีกําหนด
8. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
ทีเลิกใช้ ชํารุ ด สู ญหาย ถูกทําลาย เสื อมสภาพหรื อล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่า
ทางบัญชีรวมไม่เกินครังละจํานวนทีกําหนด
9. อนุมตั ิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึงวัตถุดิบ และ/หรื อ สิ นค้าคงเหลือทีเสื อมสภาพ
หรื อล้าสมัย ซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครังละจํานวนทีกําหนด
10. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษทั ฯ สําหรับ
เรื องทีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ทีมีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวนทีกําหนด และ/หรื อ ทีเป็ น
ปกติวิสัยทางการค้าทีมีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวนทีกําหนด
11. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนใดทําการแทนได้
12. มีอาํ นาจเชิญผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้อง มาชีแจงให้ความเห็นร่ วม
ประชุมหรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
13. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
14. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีเห็นสมควร
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. รับผิดชอบในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และส่งเสริ มให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื อง
. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
5. กรรมการบริ หารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการที
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ตนดูแล ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ทราบ
ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพือให้ผสู ้ อบบัญชีทาํ การตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
พิจารณาเรื องทีจะเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิตอ่ ไป
ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

การเข้ าร่ วมประชุ มของกรรมการบริหาร ปี
คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารอืน ๆ เป็ นประจําทุกเดือน เดือนละ ครัง
โดยกําหนดไว้เป็ นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี
รายชื อ
1.
.
3.
4.
5.
.
7.

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางกัญ ุมา โนนคํา
(ดํารงตําแหน่งถึง พฤษภาคม
นางสุพร
ภวสันต์
นางกัลยา
ไวยานนท์
นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
นางสาวพัชรี คงแก้ว
(เข้าดํารงตําแหน่ง สิ งหาคม

)

)

จํานวนครังที
เข้ าร่ วมประชุม
12/12
12/12
5/5
12/12
12/12
12/12
5/5

อํานาจ - หน้ าทีของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีอาํ นาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ดังนี
1. มีอาํ นาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มติทีประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
2. มีอาํ นาจในการสังการดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและสมควร เพือให้การดําเนิ นการตามข้อ .
สําเร็จลุล่วงไป และหากเป็ นเรื องสําคัญให้รายงาน และ/หรื อ แจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารรับทราบ
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3. มีอาํ นาจบังคับบัญชาบรรจุแต่งตัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบมาตรการ
ทางวินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทังนีการดําเนินการต่าง
ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขดั แย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร
4. มีอาํ นาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสังและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร
5. มีอาํ นาจอนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกิน
จํานวน ล้านบาท
6. มีอาํ นาจอนุมตั ิเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์อืนใดทีออก
โดยบริ ษทั อืนในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวน ล้านบาท
7. มีอาํ นาจอนุมตั ิจดั หาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรแต่ละครังไม่เกินจํานวน ล้านบาท
8. มีอาํ นาจอนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
ทีเลิกใช้ชาํ รุ ด สู ญหาย ถูกทําลาย เสื อมสภาพหรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินจํานวนไม่เกินจํานวน ล้านบาท
9. มีอาํ นาจอนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลายซึงวัตถุดิบ และ/หรื อ สินค้าคงเหลือที
เสื อมสภาพ หรื อล้าสมัยซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินจํานวน ล้านบาท
10. เมือมีการดําเนิ นการใด ๆ ตามข้อ , , , , ให้แจ้งการดําเนินการนัน ๆ แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครังต่อไป
11 มอบอํานาจ และ/หรื อ มอบหมาย ให้บุคคลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
12 การใช้อาํ นาจของกรรมการผูจ้ ดั การข้างต้น ไม่สามารถกระทําได้หากกรรมการผูจ้ ดั การ
อาจมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริ ษทั ฯ
13 ในการใช้อาํ นาจดังกล่าว หากมีขอ้ สงสัยหรื อความไม่ชดั เจนในการใช้อาํ นาจหน้าทีตามที
กําหนดนี ให้เสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
14 ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
อํานาจ - หน้าทีของผู้บริหารรายอืน ๆ ทีสําคัญ มีดงั นี
1. มีหน้าทีในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการบริ หาร มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื อสัตย์สุจริ ต
2. ดําเนิ นกิจการงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีคณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
3. อืน ๆ ตามทีกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีตามความรับผิดชอบ
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. การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลและมีพืนฐานความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพือคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ทีจะเสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาและนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตังเป็ นรายบุคคล เว้นแต่กรณี ทีมิใช่
เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพือเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเลือกตังเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ในตําแหน่งทีว่างลงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยมีสิทธิเสนอชือบุคคล เพือรับการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ซึงสามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบและการเลือกตัง ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และกฎบัตร
ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า คน และเลือกตัง
บุคคลทีไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทังต้องไม่มีลกั ษณะทีแสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่ากึง
หนึงของจํานวนกรรมการบริ ษทั ทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และมีจาํ นวนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วิธีเลือกตังกรรมการบริษทั ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ กรรมการ
บริ ษทั นันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสี ยงหนึง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการทีทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับ
การเลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตังในครังนัน ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
วาระการดํารงตําแหน่ง
(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษท
ั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และกฎบัตร
กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการบริ ษทั ทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับ
ส่วนหนึงในสาม กรรมการบริ ษทั ทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
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นันให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริ ษทั คนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนัน
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการบริ ษทั ซึ งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ
1. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และ และกฎบัตร
กําหนดให้กรรมการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
1.4 ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
1.5 ศาลมีคาํ สังให้ออก
และเมือตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือก
บุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ทีว่างในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั จะเหลือ
น้อยกว่า เดือน และจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ที
ตนแทน
. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ กําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อาจลงมติให้กรรมการบริ ษทั คนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนหุ น้ ทีถืออยูโ่ ดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุ ด เพราะเชือว่า
ความสามารถทางธุ รกิจ และความเชียวชาญของกรรมการบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ขึนอยู่กบั อายุ ตราบเท่าที
กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีความตังใจและจริ งใจในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการบริ ษทั ตามทีได้รับความไว้
วางใจจากคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เพราะอํานาจการตัดสิ นใจในการเลือกตังบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั นัน เป็ นสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นโดยแท้ทีจะคัดเลือกบุคคลเข้าทําหน้าทีในการกําหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แทนตน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตร ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า คน โดยทังหมดต้องเป็ น
กรรมการบริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังนี
1. ได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิน
การของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ
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นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะ
สามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงินได้
ทังนี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้มีประกาศเปลียนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
ใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติตามทีได้มีประกาศเปลียนแปลงไปทุกประการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันทีมีมติ
แต่งตัง และเมือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และเมือตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ย
กว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ทีเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบทีตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุดของกรรมการตรวจสอบ
ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตรต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า คน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอืนให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว ทังนี ต้องมีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
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วาระการดํารงตําแหน่ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันทีมีมติ
แต่งตัง และเมือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน
นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
และเมือตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุดของกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตร ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า คน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอืน ทังทีมีฐานะเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อบุคคลภายนอกให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว ทังนี ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทํา
หน้าทีบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันทีมีมติ
แต่งตัง และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่า คณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตังคณะกรรมการ
บริ หารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน
นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริ หารชุดเดิม กรรมการบริ หารซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตังใหม่ได้
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(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่ง
(นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
กิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่งและเมือตําแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง
(นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง
กรรมการบริ หาร แทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที
เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารทีตนแทน
5. การแต่งตังกรรมการผู้จัดการ จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. การแต่ งตังผู้บริหารรายอืน ๆ ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบซึ งเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ
ซึงจะพิจารณาจากพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีความสามารถและเหมาะสม
. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ร่ วม แห่งคือ บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ซึงมีผบู ้ ริ หารร่ วมกันในการบริ หารโดยมี
นโยบายร่ วมกันในการบริ หารภายใต้กฎบัตรของบริ ษทั
. การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความซื อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึกทีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่ง
หน้าทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง และ/หรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั
ฯ โดยไม่นาํ ข้อมูล และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ืน และห้าม
กระทําการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอืนใดให้ทาํ ธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
ซึงบริ ษทั ฯ ได้แจกจ่าย
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) เพือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิตนในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื องดังกล่าว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง ซึ งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้ปฏิบตั ิตามทีกําหนด
. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีการปลูกฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่ วนรวมให้เกิดขึนใน
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บริ ษทั ฯ โดยกระทําอย่างต่อเนือง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ดําเนินธุ รกิจโดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ซึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายหนึ งในการดําเนินธุ รกิจ จึง
ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นงานที ชัดเจน และ
กํากับ ดู แลให้ เกิด การปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม ที เกี ยวข้องกับผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยแต่ ละกลุ่ม
รวมถึงชุมชน สังคมและสิ งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และการเคารพสิ ทธิมนุษยชนดังนี
 ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ฯ มุ่ ง มั นที จะพัฒ นากิ จ การของบริ ษัท ให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า มี ค วามมั นคง สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ได้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั เสมือนวิญ ูชน
พึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดําเนิ นงานทีถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็ นจริ งอย่างสมําเสมอ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
 ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชือมันของลูกค้าเป็ นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่
ความสําเร็ จของบริ ษทั อย่างยังยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ดําเนิ นธุ รกิจด้านผลิต จําหน่ายสิ นค้า และบริ การ ทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อม
2.
ดําเนินธุ รกิจด้วยความมุ่งมัน พัฒนาสิ นค้าและบริ การ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิมคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจําเป็ น
ต่อการตัดสิ นใจโดยไม่ปิดบัง หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
3.
ดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือความซือสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้อง
โดยมิชอบ
4.
ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่สุจริ ตจากลูกค้า ทัง
ทางตรงและทางอ้อม
5.
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็ นการ
ล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6.
จัดให้มีช่องทางการสื อสาร เพือให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคําร้องเรี ยนพึง
ได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
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บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือความซื อสัตย์ยตุ ิธรรม ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริ การ และ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความมีนาใจ
ํ โดยกําหนดนโยบายคุณภาพไว้ดงั นี “ เป้าหมายคือความเป็ นหนึง ทุกสิ งที
ทําคือความทันสมัย คุณภาพทีให้ คือดีทีสุ ด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ” คําร้องเรี ยนของลูกค้าพึงได้รับ
การเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรมเพือสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับ
ทางการค้าของลูกค้า เพือพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่
ๆ เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินค้า และบริ การอย่างต่อเนือง
 พนักงาน
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุดในการสร้างความสําเร็ จให้กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิมนุษยชน
จริ ยธรรม และเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน เพือความก้าวหน้า
และสร้างความมันคงในอาชีพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม เพือเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทํางาน และจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กบั พนักงานด้วยความยุติธรรม
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันโดยจัดให้มีการทําความสะอาดและฉี ดพ่นนํายาฆ่าเชือภายใน
สํานักงานและร้านค้าเป็ นประจํา เพือให้มนใจในความปลอดภั
ั
ยของพนักงาน ลูกค้าและผูม้ าติดต่อ มีการจัด
สเปรย์แอลกอฮอลล์ หน้ากากผ้าให้แก่พนักงาน การเว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิเพือเป็ นการคัดกรอง
เบืองต้นก่อนเข้าสถานทีทํางาน และการทํางานทีบ้าน (Work from home) สําหรับบางหน่วยงาน เพือเป็ นการ
ลดความเสี ยงและป้องกันโรค Covid- และบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําประกันภัยโรค Covid- ให้แก่พนักงานทุก
คน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือการออมเงินและเป็ นหลักประกันของพนักงานใน
อนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษทั ฯ ทุกเดือนในอัตรา
เดียวกัน นอกจากนีบริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานออมเงิน กับโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์เพือพนักงาน
เครื อสหพัฒน์” และจัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงานตามความเหมาะสม
เพือเป็ นหลักประกันความเสี ยงภัยทีอาจเกิดขึนกับพนักงาน มีการจัดการฝึ กอบรมและสัมมนาภายในองค์กร
ตลอดจนการส่ งพนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพือเป็ นการพัฒนา
และเพิมความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือง มีเครื องแบบพนักงาน
ขายเพือความเป็ นระเบียบ และภาพลักษณ์ทีดี มีเครื องแต่งกายพนักงานสํานักงาน เพือให้พนักงานแต่งตัว
สวย มีสวัสดิการด้านการซือสิ นค้าราคาพิเศษของบริ ษทั โครงการเงินกูเ้ พือทีอยูอ่ าศัย โดยร่ วมมือกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบียตํา
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 คู่คา้
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบริ ษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจ ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของ
คู่แข่งทางการค้า อีกทังบริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรมโดยสุจริ ต
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทังนี บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่แข่งเป็ นส่ วนหนึงในการเสริ มสร้างศักยภาพ
ขององค์กรให้มีความมันคง และแข็งแรงยิงขึน ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใด ๆ
กับคู่แข่งทางการค้า
 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกู้
บริ ษทั ฯ ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพือสร้างความเชือถือให้กบั เจ้าหนี โดย
กําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2.
ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่ งครัด
3.
บริ หารงานเพือให้เจ้าหนีมันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีทีดี
4.
เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5.
ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้าเพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกูโ้ ดยเคร่ งครัด ในปี ทีผ่าน
มาบริ ษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี การค้าตรงตาม Credit Term ทีได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และจ่ายคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบียตามเงือนไขทีกําหนด โดยไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารโดยเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนีสามารถวางบิลได้ทุกวันกําหนดวัน
ปิ ดบิลและโอนจ่ายเงิน ดังนี
รับวางบิลทุนวันศุกร์แรกของเดือน และโอนเงินให้ทุกวันที ของเดือนถัดไป
 ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ฯ กําหนดระยะเวลาทีลูกค้าต้องชําระหนีไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามการชําระหนี ในกรณี ที
บริ ษทั มีการจัดกิจกรรม ทางบริ ษทั จะเชิญชวนให้ลูกหนี เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆนันด้วยเช่น ร่ วมกันปลูกป่ า
ชายเลน การแข่งขันประกวดการแต่งกาย งานเลียงปี ใหม่ เป็ นต้นฯ อีกทังบริ ษทั ยังช่วยลูกหนีในการ
ส่ งเสริ มการขายเพือสร้างยอดขายเพิม เช่น การโฆษณา การให้ส่วนลด
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 สังคมและสิงแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม มีการปลูกฝัง
จิตสํานึ ก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึนในบริ ษทั อย่างต่อเนือง ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายหนึงในการดําเนินธุรกิจ และกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดี โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่ วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ งแวดล้อมซึงกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ งแวดล้อม รวมถึงความสําคัญในการมีส่วน
ร่ วมสนับสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิ งแวดล้อม อีกทังบริ ษทั ฯ ยังได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น
โครงการ ปันนําใจสู่ ชนบท เป็ นการบริ จาคสิ งของช่วยเหลือให้กบั ทางวัดหรื อโรงเรี ยนในกลุ่มชนบท การ
เข้าร่ วมกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนกับหน่วยงานต่างๆ ร่ วมกับสมาคมรักแม่ โดยเป็ นผูส้ นับสนุน “โครงการ
ประกวดการแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่” ในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิ งหาคม ร่ วมบริ จาคเงินให้
สภากาชาดไทย เป็ นต้น
 ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกําหนดของกฎหมายทังภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงิ นได้หัก ณ ทีจ่าย ภาษีป้ าย ภาษีโรงเรื อน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคล
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หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
 การแข่ งขันทีเป็ นธรรม
บริ ษทั กําหนดให้มีระบบการจัดซื อจัดจ้างทีโปร่ งใสชัดเจนและเป็ นธรรม การจัดทําทะเบียนราคา
กลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรี ยบเทียบราคาจัดซือ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้างหรื อตกแต่งร้าน ทังใน
กรณีปกติและกรณี เร่ งด่วน ซึงผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามระบบทีวางไว้อย่างเคร่ งครัด โดย
เป็ นการประสานงานกันระหว่างส่ วนงานจัดซื อ ส่วนงานบัญชีการเงิน และส่ วนธุรกิจทีรับผิดชอบแต่ละงาน
กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบตั ิตามระบบโดยเจตนาทุจริ ต ถือเป็ นความผิดร้ายแรงทางวินยั ของบริ ษทั
 การไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่เกียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรื อนํา
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืนมาใช้ในธุ รกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
การบริ การด้านเครื องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 เครื องหมายการค้าต่างประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสี ยงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมาย
การค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche โดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิ ทธิ
1.2 เครื องหมายการค้าในประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสี ยงในประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมาย
การค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GSP Jousse C&D LOF-FI-CIELโดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิทธิ
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
การต่ อต้านการทุจริต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
สร้างจิตสํานึ ก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต
2.
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพือป้องกันมิให้พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ต การ
คอร์รัปชันต่างๆ
3.
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อ
ยอมรับซึงทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืนทีส่ อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าทีในทางทีมิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
4.
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้หรื อเสนอทีจะให้ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก เพือจูงใจให้บุคคลนันกระทําหรื อละเว้นการกระทําใดทีผิดต่อ
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กฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าทีของตน
5.
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้อง
6.
จัดให้มีช่องทางในการสื อสารเพือให้พนักงานและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องสามารถทีจะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมันใจได้วา่ จะได้รับการคุม้ ครอง และต้องมีการแต่งตังเจ้าหน้าทีทีมีหน้าที
ตรวจสอบทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจบน
พืนฐานความถูกต้อง โปร่ งใส ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต มีความ
รับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจิตสํานึ กทีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีแสวงหาประโยชน์
เพือตนเอง/หรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อืนใด อันเกียวเนื องกับการทํางานให้บริ ษทั ฯ ซึง
ถือเป็ นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ว่าจะไม่สร้างความสําเร็ จของงานในหน้าทีด้วยวิธีการทุจริ ต
หรื อให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิด นโยบายถือเป็ นความผิดร้ายแรงต่อหน้าทีการทํางาน โดย
กําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีสาํ นักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที
ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี ยงจากการทุจริ ต และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทําหน้าทีพิจารณา
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริ ต หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณีการให้สินบนเพือผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด อีก
ทังทางบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
นอกจากนีในด้านจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยังได้กาํ หนดเรื อง
การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ ของขวัญ
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปในทางทีมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ของขวัญ หรื อการรับการเลียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิ เพือรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิ งอันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1.
ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง ทีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
อย่างหนึงอย่างใด หากจําเป็ นต้องรับหรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง ตามประเพณีทีมีมูลค่าเกิน
กว่าปกติวิสัย ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
2.
กรณี ได้รับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ งของหรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานภายนอกนันกําหนดและใช้เป็ นการ
ทัวไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้น
3.
กรณีทีตัวแทน คู่สัญญา หุน้ ส่ วน หรื อผูอ้ ืนใด ทีต้องการให้ของขวัญ ของกํานัล หรื อการ
เลียงรับรองในนามของบริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
4.
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในเรื องเหล่านี ควรจะอยูภ่ ายใต้งบประมาณทีเหมาะสม
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เมือวันที มีนาคม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / ได้ผา่ นมติทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เรื องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที มีนาคม
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด(มหาชน) มีมติอนุมตั ิการลงนามในคําประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ดังนันเพือให้สอดคล้องกับทีได้
กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ตลอดจนเพือให้เป็ นไปตาม เจตนารมณ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยอมรับ หรื อสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ ทังทางตรงและทางอ้อม โดย
กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
. บริ ษทั ฯ ไม่กระทํา และ/หรื อ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริ จาคเพือการกุศล การ
บริ จาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการด้วยความโปร่ งใส
ชีแจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริ มการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับทีเกียวข้อง โดยจัดทําเอกสารเพือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
. ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทําการใด หรื อเป็ นตัวกลางในการเรี ยก รับ
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน เพือจูงใจหรื อกระทําการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใช้ตาํ แหน่งหน้าทีและ/หรื อ นําข้อมูลของบริ ษทั ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ืน
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพือป้องกันมิให้เกิด
การทุจริ ตหรื อมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ต การคอร์รัปชัน
5. กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันอย่างสมําเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับทีเกียวข้อง
. จัดให้มีช่องทางในการสื อสารเพือให้ผแู ้ จ้งเบาะแสสามารถทีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้
ความมันใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครอง
เมือวันที มีนาคม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
ได้ผา่ นมติทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เรื องข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที
มีนาคม
บริ ษทั เห็นว่าการคอร์ รัปชัน การให้สินบนและการประพฤติทุจริ ตต่อหน้าที เป็ นภัยร้ายแรงต่อ
ประเทศชาติ ทังด้านความมันคง สังคม และเศรษฐกิจ เมือแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ได้ชกั ชวนให้เข้าร่ วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ
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(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที
/ เมือวันที พฤศจิกายน
ได้อนุมตั ิให้ลงนามในคําประกาศดังกล่าว และโดยมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังที / เมือวันที มีนาคม
ได้อนุมตั ินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริ ษทั จึงได้จดั ทํา ข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ดังนี
. คํานิยามและรู ปแบบการคอร์ รัปชัน
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายข้อปฏิบตั ินี
2. หน้ าทีความรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบทีสนับสนุน
การต่อต้านการคอร์รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มนใจว่
ั าฝ่ ายจัดการให้ความสําคัญกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี ยง และความเสี ยงด้านคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึน
รวมทังกํากับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน เพือให้มนใจว่
ั าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง มีหน้าทีกํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล บริ หารความเสี ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านกํากับ
ดูแลกิจการ บริ หารความเสี ยง และต่อต้านการคอร์ รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทังรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2.4 คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร มีหน้าทีในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพือสื อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย
ข้อบังคับบริ ษทั ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอืนๆ (ถ้ามี)
3. แนวทางการปฏิบตั ิ
3.1 บริ ษทั ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการให้สินบนหรื อก่อให้เกิดการกระทําทุจริ ตต่อหน้าที ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการ
กระทําทีเข้าข่ายคอร์ รัปชันทีเกียวข้องกับบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และ
ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อบุคคลทีกําหนดให้ทาํ หน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั
3.2 บริ ษทั จะให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทังของรัฐหรื อของเอกชน
ในการ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน หรื อการประพฤติทุจริ ตต่อตําแหน่ งหน้าทีโดยมิชอบ
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3.3 บริ ษทั จะไม่ให้การสนับสนุนหรื อกระทําการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึงหากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพือเป็ นการส่งเสริ มระบอบประชาธิปไตย โดยการ
สนับสนุ นดังกล่าว จะต้องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายทีเกียวข้อง หรื อกระทําไปด้วยความคาดหวังทีจะได้รับการ
ปฏิบตั ิตอบแทนเป็ นพิเศษ
3.4 การให้ของขวัญ ของทีระลึก ค่ารับรอง บริ ษทั จะปฏิบตั ิภายในขอบเขตทีกระทําได้ โดยไม่ผิด
กฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามประเพณี นิยมหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิทวไปของสั
ั
งคม ธุรกิจการค้า รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายข้อปฏิบตั ินี
3.5 บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบตั ิทีกําหนด
3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
พนักงานหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีพบเห็น หรื อมีหลักฐาน หรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีพนักงานหรื อ
บุคคลซึงกระทําในนามบริ ษทั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนหรื อคอร์รัปชันทังทางตรงหรื อทางอ้อม
การทุจริ ตกระทําผิดกฎหมาย การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริ ษ ทั การไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน สามารถ
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนการกระทําดังกล่าว ดังนี
3.6.1 ช่องทางการร้องเรี ยน มีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี
1. ร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยวาจา หรื อทําเป็ นหนังสื อถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร โทรศัพท์ - - ต่อ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ - - ต่อ
- เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ - - ต่อ 300
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี โทรศัพท์ - - ต่อ
2. ผ่านทาง E-mail Address: secbtnc@gmail.com ของผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ในกรณี ผรู ้ ้องเรี ยนเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยชือ
ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อ
หลักฐานทีชัดเจนเพียงพอ ทีจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบน
หรื อคอร์รัปชัน
ทังนีบริ ษทั จะเก็บข้อมูลทีเกียวข้องไว้เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน
เว้นแต่กรณีที ต้องเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําหนด
การร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ต
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ทีพิสูจน์ได้วา่ เป็ นการกระทํา
โดยไม่สุจริ ต อันส่งผลให้บุคคลหรื อบริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย กรณี เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับการ
ลงโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน และ/หรื อ ดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็ น
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บุคคลภายนอกทีการกระทํานัน ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั สงวนสิ ทธิในการดําเนิ นคดีตาม
กฎหมายกับบุคคลนันๆ
3.6.2 เงือนไขและการพิจารณาข้อร้องเรี ยน หรื อเบาะแสการกระทําผิด
1. รายละเอียดของเรื องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสการกระทําผิด ต้องเป็ นความจริ ง มีความ
ชัดเจนเพียงพอทีจะนําสื บหาข้อเท็จจริ ง เพือดําเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลทีได้รับจะถือเป็ นความลับ ไม่มีการเปิ ดเผยชื อผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดทีมีเจตนาโดยสุ จริ ต จะได้รับการดูแล
และให้ความเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดําเนินการข้อร้องเรี ยน ขึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของเรื อง ความ
เพียงพอของเอกสารหลักฐานทีได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชีแจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
5. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้อง
เก็บข้อมูลทีเกียวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลหรื อบุคคลทีเกียวข้อง
3.6.3 บุคคลทีเกียวข้อง
1. ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ีแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
2. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน หมายถึง บุคคลตาม 3.6. ข้อ
3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
3.7.1 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริ งหรื ออาจ
มอบหมายให้บุคคลหรื อหน่วยงานทีไว้วางใจเป็ นผูก้ ระทําการแทนได้
3.7.2 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ขอ้ มูล หรื อขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง เพือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง
3.7.3 ข้อร้องเรี ยนต่างๆ ทีผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เพือรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับข้อร้องเรี ยนทีเป็ นความจริ ง จะต้องมีการลงโทษทางวินยั หรื อกฎหมาย ให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เสนอเรื องพร้อมความเห็นต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือพิจารณาสังการ
ในกรณี ทีข้อร้องเรี ยนก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูใ้ ดผูห้ นึง จะเสนอวิธีการบรรเทาความ
เสี ยหายทีเหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สี ยหาย
3.8 มาตรการคุม้ ครองผูท้ ีแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส
บริ ษทั จะคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีกระทําโดยเจตนาสุ จริ ตด้วยการปกปิ ดชือ
ทีอยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยน และ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยน
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เท่านัน ทังนี ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน ทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
3.9 การคุม้ ครองพนักงาน
บริ ษทั จะให้การดูแลและคุม้ ครองผูท้ ีได้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อ
ปฏิบตั ินี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน ทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน
3.10 ทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั จะนํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็ นส่วนหนึงในการบริ หารงานบุคคล ตังแต่การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน และการเลือนตําแหน่ง โดย
กําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน เพือใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจทีอยูใ่ นความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.11 การอบรมและการสื อสาร
3.11.1 บริ ษทั จะให้ความรู ้และจัดอบรมเกียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมําเสมอ
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิ ดประกาศ เป็ นต้น เพือให้
ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
รู ปแบบ
และความเสี ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
คอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรื อแจ้งเบาะแสในกรณี พบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการคอร์ รัปชัน และรู ้ถึง
บทลงโทษ หากฝ่ าฝื นนโยบาย
3.11.2 บริ ษทั จะสื อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ บริ ษทั ร่ วม กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ผูท้ ีเกียวข้องทางธุ รกิจ และตัวแทนทางธุรกิจ
ได้รับทราบตามช่องทางทีเหมาะสม
3.12 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
บริ ษทั ดําเนิ นการในส่ วนทีเกียวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริ ษทั ซึงมีความมุ่งมันทีจะ
รักษามาตรฐานเกียวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื อสาร ข้อมูลซึงเป็ นพืนฐานทีสําคัญในการ
สร้างระบบการควบคุมทีมีประสิ ทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื องต่างๆ เพือให้เกิดความมันใจว่า ข้อมูล
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้ องกันรักษาให้พร้อมทีจะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริ ษทั
ตลอดจนการวางรู ปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อ
ความเสี ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
เพือให้บรรลุถึงความมุ่งมันดังกล่าว บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิ
ดังนี
1. กําหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลข้อมูล ทังระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทงหมด
ั
2. ประเมินความเสี ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อม ทีมี
การเปลียนแปลง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................

หน้า 78

ส่ วนที การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ - ประจําปี

3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทีเกียวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูล เพือป้องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การจัดทําข้อมูลโดยมิชอบ
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้วยความตังใจ
3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
จากฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กรของ
บริ ษทั ทังนี บริ ษทั ให้ความเป็ นอิสระและไม่จาํ กัดขอบเขตของผูต้ รวจสอบในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ยังมี
การสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกําหนดของหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพือให้มนใจว่
ั า ธุรกิจได้
ดําเนินการในขอบเขตทีถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั กฎหมาย และข้อกําหนดที
บังคับใช้กบั ธุ รกิจนัน
3.14 บทลงโทษ
บริ ษทั จะดําเนิ นการลงโทษทางวินยั แก่ผทู้ ีฝ่ าฝื น หรื อเพิกเฉยต่อการกระทําผิดตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบตั ินีและจะต้องได้รับโทษตามทีกฎหมายกําหนด (ถ้ามี)
คํานิยาม
ข้อความหรื อคําใดๆ ทีใช้ในข้อปฏิบตั ิฉบับนี ให้มีความหมายดังต่อไปนี เว้นแต่ขอ้ ความดังกล่าวจะ
แสดงหรื อได้อธิ บายไว้เป็ นอย่างอืน
“การคอร์ รัปชัน” (Corruption) หมายถึง
1. การใช้อาํ นาจทีได้มาโดยหน้าที เพือแสวงหาผลประโยชน์สาํ หรับตนหรื อผูอ้ ืน
2. การให้สินบนไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คาํ มันสัญญา การให้ การรับ
หรื อการเรี ยกร้องผลประโยชน์
เพือเป็ นสิ งจูงใจให้บุคคลกระทําอย่างหนึ งอย่างใดทีผิด
กฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรื อทําลายความไว้วางใจ
ทังนี เว้นแต่เป็ นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ท้องถิน หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
“การช่ วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ งของ การให้ยืมหรื อบริ จาค
อุปกรณ์ การโฆษณา เพือส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื อบัตรเข้าชมงาน เพือระดมทุน หรื อ
บริ จาคเงิน สิ งของ ให้แก่องค์กรทีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทังการสละเวลาทํางานของ
พนักงาน แก่พรรคการเมือง หรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตังทางการเมือง
รูปแบบของการคอร์ รัปชัน
1. การช่ วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริ ษทั ยึดมันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีนโยบายเป็ นกลาง
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ทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง
1.2 ในกรณีที บริ ษทั มีความประสงค์ทีจะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพือเป็ นการส่งเสริ มระบอบ
ประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเกียวข้องหรื อต้องไม่กระทําไปด้วยความ
คาดหวังทีจะได้รับการปฏิบตั ิตอบแทนเป็ นพิเศษ ทังนี ในการสนับสนุนจะต้องดําเนินการ ตามระเบียบว่าด้วย
การเบิกเงิน โดยระบุชือผูร้ ับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันทีขอเบิกเงิน พร้อมทัง
แนบเอกสารหลักฐานประกอบทังหมดเสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
1.3 พนักงานมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้
เพือประโยชน์ในทางการเมือง หากเข้าร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ทีอาจทําให้เกิดความ
เข้าใจว่า บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุน หรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง
2. การบริจาคเพือการกุศล ทังในรู ปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อในรู ปแบบอืนๆ เพือ
เป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์ และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่บริ ษทั โดย
ไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุ รกิจเป็ นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี
2.1 บริ ษทั ต้องมีความระมัดระวัง เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการบริ จาคเพือการกุศลจะไม่ถูกนําไปใช้เป็ น
วิธีการหลีกเลียงในการให้สินบน และต้องดําเนิ นการอย่างโปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎหมายทีใช้บงั คับ
2.2 ในการบริ จาคเพือการกุศล จะต้องดําเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรื อการ
บริ จาค โดยระบุชือผูร้ ับบริ จาค และวัตถุประสงค์ของการบริ จาค พร้อมเอกสารประกอบทังหมด ทังนี
ค่าใช้จ่ายการกุศลหรื อการบริ จาคทุกครัง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็น
และนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจตามวงเงินพิจารณาอนุมตั ิ ตามระดับอํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
3. การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน เพือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริ ษทั ตราสินค้า หรื อชือเสียงของบริ ษทั
โดยอาจกระทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นต้น โดยมี
แนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี
3.1 บริ ษทั ต้องมีความระมัดระวัง เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนจะไม่ถูกนําไปใช้เป็ น
วิธีการหลีกเลียงในการให้สินบน และต้องดําเนิ นการอย่างโปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎหมายทีใช้บงั คับ
3.2 ในการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน จะต้องดําเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิ น โดยระบุชือผูร้ ับ
การสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันทีขอเบิกเงิน พร้อมทังแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบทังหมด เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ ตามระดับอํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
4. ค่าของขวัญ ของทีระลึก ค่ ารับรอง ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ของ
บริ ษทั
4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของทีระลึก และการเลียงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้า
เงือนไขดังต่อไปนี
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(1) เป็ นไปตามจริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ ระเบียบของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
(2) เป็ นการให้/รับในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และ
เป็ นไปอย่างเปิ ดเผย
(3) ไม่เป็ นของขวัญทีอยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตร
กํานัล
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
4.2 การรับของขวัญ ของทีระลึก ตามประเพณีปฏิบตั ิ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของทีระลึก ซึ งมี
มูลค่าไม่เกิน ,000 บาท หากเกินกว่า ,000 บาท ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีการควบคุมดูแลการทํารายการกับผูท้ ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจ และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ความสั มพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื อ จัดจ้ าง กับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
การดําเนิ น งานของบริ ษ ัท และการติ ด ต่อ งานกับ ภาครั ฐ หรื อเอกชน จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ซื อสัตย์ และต้องดําเนิ นการให้เป็ นไป ตามระเบี ยบว่าด้วยการจัดซื อ จัดจ้าง และกฎหมายทีเกียวข้อง โดย
ต้องไม่ให้หรื อรับสิ นบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด
การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบายทีจะปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ทังการจ้างแรงงาน คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทํางาน ค่าตอบแทนและค่าชดเชย การเกษียณจากการทํางาน และ
จะไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีจะเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษ ัท ปฏิ บ ัติต ามกฎหมายแรงงานอย่ างเคร่ ง ครัด ให้ มี ก ารกํา หนดค่ าจ้างอย่า งเป็ นธรรมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล กําหนดค่าแรงขันตําตามประกาศของภาครัฐ การจ่ายค่าตอบแทนการทํางาน
ล่วงเวลาและวันหยุด
บริ ษทั ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพือพิสูจน์ตนเองกรณี ถูกบ่งชีความผิดหรื อทุจริ ตต่อหน้าทีการ
งาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึงครอบคลุมการ
คุม้ ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของพนัก งานโดยเคร่ งครั ด โดยตลอดเวลายาวนานของการดําเนิ นธุ รกิ จ ไม่เคยมี
ประวัติการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม และไม่เคยมีคดีขึนสู่ศาลในเรื องดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษ ัท จะไม่รับ บุ ค คลอายุต ากว่
ํ า 18 ปี เข้า เป็ นพนั ก งานของบริ ษ ัท ยกเว้น กรณี ก าร
ช่วยเหลือบุคคลทีมีความจําเป็ น หรื อกรณี ปฏิบตั ิตามนโยบายของภาครัฐเพือส่ งเสริ มการสร้างรายได้ให้แก่
เยาวชน เช่ น การจ้างนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาทํา งานในวัน หยุด หรื อปิ ดภาคเรี ย น การจ้างนัก ศึ ก ษาทํา งานใน
โครงการทวิภาคี เป็ นต้น
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การเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มกิจกรรมทีเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
อย่าง สมําเสมอ ทังกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ในวันครบรอบการก่อตังบริ ษทั ฯ วันขึนปี ใหม่ พนักงานเข้า
ร่ วมกิ จกรรมดัง กล่าวจํานวนมาก ซึ งส่ ง ผลให้พ นัก งานมีส ติ รู้ ส ติ และใช้ส ติ ใ นการดําเนิ น ชี วิตและ การ
ทํางานมากขึน บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงาน “ให้” แก่ผอู ้ ืน ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการนําใจ...สู่ ชนบท”
เป็ นประจําทุก ปี และการส่ งมอบชุด PPE และหน้ากากผ้า เพือป้ องกัน Covid-19 ให้แก่ โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์
การพัฒนาบุคลากร
กําหนดนโยบายหลัก ในการส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ในการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรในองค์ก รให้
สามารถเปลียนแปลงและพัฒนาตนเอง ในเชิ งความคิดและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม เพือเตรี ยมบุคลากร
ให้พร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป ดังนันนโยบายในการฝึ กอบรมและพัฒนาขององค์กร จึงมุ่งเน้นใน
การพัฒนาในด้านเชิ งความคิด และการปฏิบ ัติ ของบุ คลากรอย่างจริ งจัง เพือให้ บุ คลากรทุก ระดับ สามารถ
นําไปปรับ ใช้ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ การเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มีการอบรมสัม มนาให้กับ
พนักงานขายหน้าร้านเป็ นประจําเพือให้ความรู ้ดา้ นสิ นค้าและฝึ กฝน เทคนิคในการขาย
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษ ัทฯมีช่ องทางการสื อสารกับลู กค้า ด้วยทีมงานที ได้รับการอบรมให้เน้น การบริ การ ให้ความ
ช่ว ยเหลือ ลูก ค้า และสร้างความพึ งพอใจให้แก่ ลู ก ค้าเป็ นหลัก ศู น ย์ลู ก ค้าสัม พัน ธ์ จะทําหน้าที ให้ ข ้อมู ล
เกียวกับสิ นค้าและการบริ การ รับ คําติชม คําแนะนําหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ ให้ความช่วยเหลื อแก้ปัญหาและ
ตอบข้อสงสัยในเบืองต้น หากเป็ นเรื องร้องเรี ยนเกียวกับคุณภาพหรื อการบริ การ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะกํากับ
ดูแลให้เกิดกระบวนการแก้ไขจนกระทังลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อาทิ การเปลียนสิ นค้าให้หากไม่พึงพอใจ
ในคุณภาพ เป็ นต้น
การส่ งเสริมให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํามาตรการการเปิ ดปิ ดเครื องปรับอากาศเป็ นเวลา การทําสวิตซ์ให้สามารถปิ ดเปิ ดไฟ
แสงสว่างเฉพาะจุด การประกาศเตือนปิ ดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพักกลางวันและ
ก่อนกลับบ้าน การลดปริ มาณการใช้กระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดแทนการใช้กระดาษ เป็ นต้น
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายทีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กบั ชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของชุมชนอย่างสมําเสมอ อาทิ จัดกิจกรรมสร้างเสริ ม สุ ขภาพ การวิงเพือสุ ขภาพ จัดกิ จกรรมเทศกาลวัน
สงกรานต์ พิธีสรงนําพระพุทธรู ป โดยกิจกรรมดังกล่าวนีได้จดั ร่ วมกับประชาชนทีอาศัยในชุมชนใกล้เคียง
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11. การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสี ยง
(1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร มี
การแบ่งแยกหน้าที กําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจการอนุมตั ิระดับต่าง ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี มีการแบ่งแยกหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน บัญชี ผูเ้ ก็บเอกสาร และผูต้ รวจสอบ เพือให้
มีการแบ่งแยกหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ในหน้าทีของตน
อย่างถูกต้องและสมําเสมอ เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีของแต่ละหน่วยงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตังสํานักงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยมีสาย
การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพือทําหน้าทีตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาํ แนะนํา มีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที เพือให้เกิดความมันใจว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีกําหนดอย่างมีประสิทธิ ผล
และโปร่ งใส มีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกครังหลังจากการตรวจสอบแล้ว
เสร็ จ จะสรุ ปปัญหาทีเกิดขึนและนําไปปรับปรุ ง เพือให้การปฏิบตั ิงานได้ผลดียิงขึน เป็ นการแบ่งปัน
ความรู ้แลกเปลียนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึงเป็ นการสร้างความรับผิดชอบ
ให้เกิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน ทําให้สามารถรับรู ้ปัญหาและข้อบกพร่ องอย่างทันเวลา
เพือกําหนดแนวทางปรับปรุ งงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และนําเสนอผลของการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือแลกเปลียนข้อคิดเห็นเกียวกับแนวคิดในการตรวจสอบ
และการวางแผนการตรวจสอบในปี ต่อไป เพือให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในทีดีเหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ ครัง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
คณะกรรมการบริ ษทั ซึงรวมกรรมการตรวจสอบทัง คน ได้ทาํ การประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ประจําปี
และมีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานในปัจจุบนั
(2) การบริหารความเสี ยง บริ ษ ัทฯ ยังไม่มีค ณะกรรมการบริ หารความเสี ยงแต่บริ ษ ทั ฯ มี
คณะกรรมการบริ หารทําหน้าทีกลันกรองและรับผิดชอบการบริ หารความเสี ยงต่าง ๆ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าทีติดตามและตรวจสอบอีกด้านหนึ งด้วย ทําให้เชื อมันได้ว่าการบริ หารความเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ทีน่าไว้วางใจได้ระดับหนึ ง และบริ ษทั ฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน โดยมีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบภายในกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกครัง เพือสรุ ปปัญหาทีเกิดขึน
และนําไปปรับ ปรุ งให้มี การควบคุม ความเสี ยงที ตรงกับ ปั ญหาทีเกิดขึ น และรายงานให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ มีมาตรการด้านความเสี ยงเพียงพอ
หรื อไม่ เพือปรับปรุ งให้เหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีการทบทวนและกําหนด
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มาตรการควบคุมภายใน และป้ องกันความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตื อนภัย
ล่วงหน้าและความผิดปกติทีมีนยั สําคัญ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ได้แสดงไว้ในแบบ - และแบบ - โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีที
สําคัญ เช่น การเปิ ดเผยจํานวนครังของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การทํารายการระหว่างกัน การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้าน
การปฏิ บตั ิ ตามกฎและระเบี ยบ มีความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนิ นการในด้าน ต่าง ๆ
โดยรวม
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เมือวันที สิ งหาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน ท่าน และปฏิบ ัติหน้าที ตามที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และภายใต้กฎบัตรทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ งจัดทําขึนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งสอดคล้องกับหลักสากลและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทังสิ น ครัง โดยได้ร่วมประชุม กับ ฝ่ าย
บริ ห าร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้ห น้าที ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีป ระสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารความ
เสี ยง ระบบการควบคุมภายใน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง เพือให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
หน้าทีหลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณางบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยง
กัน และการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ยวกับ รายการเกี ยวโยงที มี ก ับ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดทาง
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎมายที เกียวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั โดยเชิญผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
ประชุมการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึงมีการสอบถามผูส้ อบบัญชีเรื องความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงิน การปรับปรุ งรายการ บัญชี ทีมีสาระสําคัญซึ งมีผลกระทบต่องบการเงินปี
ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถู กต้อง
และครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความเป็ น อิสระของผูส้ อบบัญชี เพือให้
มันใจว่าการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลักการบัญชี ที
รับรองทัวไป ทันเวลา รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
2. การสอบทานและติดตามการบริ หารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ในปี
ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเพือปรับปรุ ง
กระบวนการบริ หารงานอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้
แต่งตัง
- นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
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- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนทีบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด ซึงเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทีเหมาะสม มีความเป็ นอิสระเพียงพอให้
เป็ นผู ้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ เป็ นวาระที รวมถึ ง พิ จ ารณาค่ า สอบบั ญ ชี ซึ งได้ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและจะขออนุ มตั ิในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมี
ความเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ ในการปฏิ บ ัติ ห น้าที และความรับ ผิ ด ชอบตามที ได้รับ มอบหมายอย่างครบถ้ว น
ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสมําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ นประจําปี สําหรับปี
และการประเมินของผูส้ อบ
บัญชีและผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องหรื อสิ งผิดปกติใดๆ
ทีเป็ นสาระสําคัญทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อจํากัดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฏหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบแล้ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

(นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2564
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12. รายการระหว่างกัน
- นิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
- ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของนิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน (เอกสารแนบ 5.5)
- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หารใน บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(เอกสารแนบ )
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั และเป็ นรายการปกติที
เกิ ดขึ นในกระบวนการทําธุ รกิ จที เป็ นไปตามสภาวะของตลาด อาทิ การกําหนดราคาซื อ-ขาย ปริ ม าณ
เงือนไข อัตราดอกเบีย ฯลฯ ซึงได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน
รายได้จากการขาย ซื อสิ นค้า รายได้และค่าใช้จ่ายอืน ทีแสดงในงบกําไรขาดทุนเป็ นไปตามเงือนไข
การค้าโดยทัวไป โดยมีการกําหนดราคาหรื อค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามสัญญาทีได้ตกลงกัน
ไว้ สําหรั บรายการทีไม่มีราคาตลาดอ้างถึง การให้กูย้ ืมเงิ นแก่บริ ษทั ทีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ฯ
(กิจการทีเกียวข้องกัน)โดยได้รับการอนุม ตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ทุกรายการทีเกิดขึนในปี
โดยคิด
อัตราดอกเบี ยอิ งกับต้น ทุ นการกู ้ยืม เงิน ของบริ ษ ทั บวกอัตราส่ วนต่างตามที บริ ษ ทั กําหนด เพื อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดในการบริ หารเงินของบริ ษทั ฯ เองและเพือความคล่องตัวในการบริ หารทางการเงินสําหรับ
บริ ษทั ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
2. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการทีทํากับบุคคลทีเกียวข้องกัน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การทํารายการกับ ”บุคคลทีเกี ยวข้องกัน” เป็ นการค้าปกติที
บริ ษทั ฯ มีการทําธุ รกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับธุ รกิจ การกําหนดราคาซือขาย
ได้เป็ นไปตามปกติก ารค้า มิ ได้กระทําเพื อจําหน่ ายจ่ ายโอนผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯออกไปยังบุ คคลที
เกียวข้องกันการทํารายการระหว่างกันได้เป็ นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นเป็ นทีตังเพือ
ธํารงรักษากิจการและเพือความเจริ ญเติบโตของกิจการอย่างมันคง การผนึกแน่นในระหว่างพันธมิตร เป็ นไป
เพือเสริ มแรงซึ งกันและกัน อัน ทีจะเพิมความเข้มแข็งและศักยภาพในการดําเนิน ธุ รกิจ อันจะส่ งผลให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อทุก ๆ ฝ่ าย
3. มาตรการหรื อขันตอนของการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันทีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ งจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ตามข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ แล้ว จะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ก่อนเป็ นลําดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมทีเกิดขึนนัน อยูใ่ นอํานาจหน้าทีที
จะสามารถอนุ มตั ิ ได้ การอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันจะจบลงทีขันตอนนี โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยมิได้ออก
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เสี ยงลงคะแนน แต่ถา้ ขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที เกินอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารทีจะ
อนุ มตั ิ ได้ คณะกรรมการบริ หารจะสรุ ป มติของที ประชุม เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ งมีก ารอนุ ม ัติ
ต่อไป โดยผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยมิได้ออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าที เป็ นผูส้ อบทานการทํารายการระหว่างกันที สําคัญ
และการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพือดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
ในการเข้าทํารายการระหว่างกันบริ ษทั กําหนดนโยบาย เงือนไขของรายการระหว่างกันดังนี
1. ราคาซื อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงือนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกียวโยงทีเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดําเนินการตามขันตอนเพือความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็ นไปเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั แล้ว
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรื ออัตราของรายการดังกล่าว
กับเจ้าหน้าทีของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบภายในว่า เป็ นราคาทีสมเหตุสมผลและมี
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริ ษทั มีขนตอนการอนุ
ั
มตั ิการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการ
จัดซือจัดจ้างโดยทัวไปของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
รายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมตั ิในเรื องดังกล่าว
4. ในการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่ งครัด
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการและราคา
โดยให้ได้ราคาทียุติธรรม เพือเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยรายการทีเกียวโยงกัน และ /
หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนซึ งจะมีการแก้ไขเพิมเติม การปฏิบตั ิรวมถึง
การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผูล้ งทุนทัวไปและหน่วยงานทีเกียวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและมีการขออนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการและ / หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับรายการทีเกิดขึน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี
ไปจากมติคณะกรรมการบริ ษทั

แล้ว ไม่มีความเห็นทีแตกต่าง

5. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกัน ยังคงจะดําเนิ น ต่อไปจะมีปริ มาณมากหรื อน้อยขึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิ จ
เพราะบุ ค คลที อาจมี ความขัด แย้งเหล่ านี เป็ น SUPPLY CHAIN ของบริ ษ ัท ฯ ความยืด หยุ่น และความ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ................................

หน้า 88

ส่ วนที การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ - ประจําปี

คล่องตัวของการเป็ น SUPPLY CHAIN เอื อประโยชน์ ต่อการแข่ง ขันของธุ รกิจและต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ในที สุ ด
บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ในความรับ ผิด ชอบที มี ต่อผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้องภายใต้ห ลัก การ
“การกํากับดูแลกิจการทีดี”
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ส่ วนที
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําขึน ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ งกําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป และบันทึกบัญชีดว้ ยความระมัดระวัง ประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทํางบการเงิน เพือให้สะท้อนผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทาน
ข้อมูล ทางการเงิน และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และคําอธิบายและการวิเคราะห์ เพือประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปในการใช้งบการเงิน
ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการที
เป็ นอิส ระและไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร เป็ นผูด้ ู แลเกี ยวกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น โดยตรง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี นี
แล้ว
จากโครงสร้างการบริ หารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั เชือได้วา่ งบการเงินของบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป

(นางประวรา เอครพานิช)
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2564
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ตามเอกสารแนบ 5.2
ตามเอกสารแนบ 5.3
ตามเอกสารแนบ 5.4

13.3 ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีทีสําคัญ
(1) งบการเงิน
1.1 ผู้สอบบัญชีและรายงานการตรวจสอบ
งบการเงิ นของบริ ษทั ในปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวนงลักษณ์ พัฒ นบัณฑิต ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตเลขที
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด และ ปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาว
กรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด ซึงงบการเงินทัง
ปี ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข
(2) สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
สามารถตรวจดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………

หน้า 91

ส่ วนที ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

แบบ - ประจําปี

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ
สําหรับปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม . ล้านบาท ลดลงจากปี
คิด
เป็ น . % มีผลขาดทุน . ล้านบาท และในปี
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ร่ วม จึงไม่จดั ทํางบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
. ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี
ลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ากับลดลง . % เกิดจากรายได้จาก
การขายจํานวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับลดลง . % รายได้จากการ
บริ การเครื องแบบจํานวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับลดลง . % สาเหตุ
เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า
(Covid- ) ตังแต่
เดือนมกราคม
ส่งผลให้นกั ท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม
รัฐบาล
ได้ออกมาตรการเว้นระยะห่าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวัน
เปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสิ นค้า ตลอดจนการตัดสิ นใจสังสิ นค้าเครื องแบบพนักงานขององค์กร ชะลอตัวลง ทังนีบริ ษทั ได้
มีการปรับตัวเพิมช่องทางขาย Online เพิมขึน และสร้างสิ นค้าใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์โควิด อันได้แก่
หน้ากากผ้า, เสื ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครังเดียว และ ใช้ได้ ครัง และ เสื อคลุม
สะท้อนนําพิเศษสําหรับทันตแพทย์ แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได้ และรายได้
อืนของบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อนจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ากับลดลง . % เนืองจากปี ก่อนมีรายได้จาก
การจําหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % (อัตรากําไรขันต้นงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเท่ากับ . %) กําไรขันต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท เนืองจาก
ยอดขายทีลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี
ลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ากับ ลดลง . %
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความ
กรุ ณาในการให้ส่วนลดจากเจ้าของพืนที เนืองจากการประกาศปิ ดสถานทีชัวคราว และหลังจากสามารถเปิ ด
สถานทีดําเนินกิจการ จํานวนลูกค้าในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
(Covid-19) และพิจารณาปิ ดจุดขายทีไม่สามารถทํากําไรได้ นอกจากนันยังมีการปรับโครงสร้างการทํางาน
ของพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล บริ ษทั ฯ ได้เพิมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการสื อสารและโฆษณาสําหรับช่องทางการขายใหม่ทางออนไลน์เพือสนับสนุนการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจํานวน . ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่
- ต้นทุนทางการเงินเพิมขึน . ล้านบาท จากการคํานวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16
จํานวน . ล้านบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันลดลง . ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ปี นีเท่ากับ ( . ) ปี
เท่ากับ .
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. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ นปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ น . ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน . ล้านบาท หรื อลดลงเท่ากับ . % โดยทีสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง . ล้านบาท หรื อลดลง
เท่ากับ . % สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนเท่ากับ . %
สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นลดลงสาเหตุ ห ลัก มาจากสิ น ค้า คงเหลื อ ลดลง . ล้า นบาท เนื องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทําให้พิจารณาซือสิ นค้าลดลง ในขณะทีมีการ
จัดการระบายสต็อคสิ นค้าโดยการขายทางออนไลน์เพิมขึน ลูกหนี การค้าลดลง . ล้านบาท เนื องจากมี
การรั บชําระหนี จากลูกหนี รายใหญ่ ข องปี
ได้ และในปี
มี ยอดขายและลูก หนี รายใหญ่ล ดลง
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียปี
เท่ากับ . วัน ปี
เท่ากับ . วัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุน เวียนเพิมขึน สาเหตุ หลักมาจากการนํานโยบายการบัญชี ที มีผลบังคับใช้กับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวัน ที มกราคม
มาถือปฏิ บ ตั ิ ได้แก่ มาตรฐาน
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ที (TFRS16) สัญญาเช่ า ก่ อให้เกิด สิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ การใช้ ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้านบาท และ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท เนือง
ด้วยบริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน
ในขณะทีมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง ได้แก่
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจํานวน 16.79 ล้านบาท จากค่าเสื อมของงวด
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลงจํานวน . ล้านบาท จากการรับคืนเงินประกันและมัดจําร้าน
สาขา จากศูนย์การค้า เนืองจากมีการปิ ดร้านสาขา
- จากการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินตามที กําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที บริ ษทั ฯ ได้มีการโอนจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม และ เงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื น เป็ นเงิน ลงทุ น ในตราสารทุน ของบริ ษ ัท ที ไม่ใ ช่ บ ริ ษ ัท จด
ทะเบียน-กิจการทีเกียวข้องกัน จํานวน . ล้านบาท และ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั
ที ไม่ใช่บ ริ ษ ัทจดทะเบี ยน-กิจการอื นๆ จํานวน . ล้านบาท และมี ก ารวัดมู ลค่ าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมทําให้มูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงจํานวน . ล้านบาท ซึ งรวมอยู่ภายใต้สินทรัพย์ท าง
การเงินไม่หมุนเวียนอืน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที มีนาคม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบให้ถอนบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม เนืองด้วยสัดส่ วนการถือหุ้น
ไม่อยู่ในข่ายการเป็ นบริ ษทั ร่ วม จากการขายหุ ้นเมื อเดือน กันยายน
ให้กบั บุคคลอืนออกไป ,
หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ . จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ . ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึ งมีมูลค่าตามวิธี
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ส่ วนได้เสี ยจํานวน . ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และมี ราคาทุน .
ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา . ล้านบาท
. สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่อง
ในปี
บริ ษ ัทฯ มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดจํานวน . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน
. ล้านบาท โดยมีสาระสําคัญดังนี
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน . ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุนจํานวน . ล้านบาท จากการจ่ายเพือซืออุปกรณ์ . ล้านบาท ซือสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์จาํ นวน
. ล้านบาท และซื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน . ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป
. ล้านบาท จากการใช้ไปในการจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน .
ล้า นบาท จ่ ายคื น เงิ นกู้ยืม ระยะสันจากบุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกัน . ล้านบาท จ่ ายหนี สิ น ตาม
สัญญาเช่า . ล้านบาท จ่ายดอกเบียจ่าย . ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล . ล้านบาท และรับกูย้ ืมระยะ
สันจากบุค คลหรื อกิจการที เกี ยวข้องกัน . ล้านบาท ในการจ่ายคืนเงิน กู้ยืม ระยะสัน อัตราส่ วนสภาพ
คล่อง และ CASH CYCLE อยู่ที . เท่า . วัน ปี
อยู่ที . เท่ า . วัน อัตราส่ วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ ว . เท่า ปี
เท่ากับ . เท่า ซึงอัตราส่ วนสภาพคล่องโดยภาพรวมลดลงจากปี
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แหล่ งทีมาของเงินทุน
หนีสินรวม
ณ สิ นปี
บริ ษทั ฯ มีหนีสิ นรวม . ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน . ล้านบาท หรื อ .
% เป็ นการเพิมขึนของหนี สิ นส่ วนไม่หมุนเวียน . ล้านบาท จากการนํานโยบายการบัญชีทีมีผลบังคับใช้
กับ งบการเงิน สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อหลังวัน ที มกราคม
มาถื อปฏิ บ ัติ ได้แ ก่
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที (TFRS16) สัญญาเช่า ทําให้หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึน . ล้าน
บาท ในขณะทีหนีสิ นตามสัญญเช่าการเงินลดลง . ล้านบาท ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
. ล้านบาท และประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ ผลประโยชน์ พนักงานเพิมขึน . ล้านบาท
ในขณะทีหนี สิ น ในขณะทีหนี สิ นหมุนเวียนลดลง . ล้านบาท จากการคืนเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน . ล้านบาท คืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ล้าน
บาท และเจ้าหนี การค้าลดลง . ล้านบาท ในขณะทีหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
(TFRS16) เพิมขึ น . ล้านบาท เจ้าหนี หมุน เวียนอืนเพิ มขึ น . ล้านบาท และหนี สิ น หมุน เวียนอื น
เพิมขึน . ล้านบาท อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น . เท่า ปี
เท่ากับ . เท่า บริ ษทั ฯ จึงมี
ความสามารถในการชําระหนี ได้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณสิ นปี
บริ ษทั ฯ มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ้น รวม . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน . ล้านบาท
หรื อ . % เนืองจาก ปี
บริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี . ล้านบาท มี จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี .
ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษ ทั ในปี
คิดเป็ น . เท่า ปี
คิดเป็ น .
เท่า ปี
คิดเป็ น . เท่า ซึงเพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อน บริ ษ ทั ฯได้รับวงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน
จํานวนทังสิ น . ล้านและรับเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน . ล้านบาท ณ.
ธันวาคม
ใช้ไป . ล้านบาท คงเหลือ 434.20 ล้านบาท ซึ งเพียงพอต่อการใช้เป็ นทุนหมุนเวียน
. ภาระผูกพันด้ านหนีสิ นและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอชีแจงประเด็นเพิมเติมอืนๆ ดังต่อไปนี
- บริ ษทั ฯไม่มีการเปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนภายหลังวันทีในงบการเงิน และผลกระทบ
ทีอาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
- บริ ษทั ฯไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ในกลุ่มทีมีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
- บริ ษทั ฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึน
1. ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั คําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินหลายแห่ง
ให้กบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกันบางแห่งจํานวน รวม . ล้านบาท ( : 36.0 ล้านบาท)
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2. ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนี สินทีอาจเกิดขึนจากหนังสื อคําประกันกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็ นการคําประกันสัญญาเช่าพืนทีกับบริ ษทั หลายแห่งและการคําประกันค่า
สาธารณูปโภคจํานวนเงินรวม . ล้านบาท ( : 12.1 ล้านบาท)
3. เมือวันที 9 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึง เพือรับบริ การ
และคําปรึ กษาเกียวกับการติดตังระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์ ) ตกลงค่าบริ การเป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ น 13.1 ล้านบาท โดยปัจจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทังสิ น 12.2 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทังจํานวน
เมือวันที 31 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคู่สัญญาผูใ้ ห้บริ การและบริ ษทั ในประเทศ
อีกแห่งหนึ ง เนื องจากผูใ้ ห้บริ การผิดสัญญา ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั เรี ยกร้องเงินทีชําระไป
แล้วทังหมดคืนพร้อมค่าเสี ยหายจากจําเลยทังสอง จํานวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก
เงินต้น 33.1 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันทีจําเลยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน
เมือวันที 29 มกราคม 2562 จําเลยได้ยนคํ
ื าให้การและฟ้องแย้งบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั จงใจผิด
สัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริ ษทั รับผิดชอบค่าเสี ยหายแก่จาํ เลยทังสอง จํานวน 48.7 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันทีบริ ษทั ชําระเงินให้จาํ เลยทัง
สองจนครบถ้วน
เมือวันที 2 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้ยนคํ
ื าให้การแก้ฟ้องแย้งจําเลยทังสอง โดยปฏิเสธคําฟ้ องแย้ง
ของจําเลยทังสองทังสิ น และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคําฟ้องแย้งของจําเลยทังสอง
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง
จากกรณี พิพาทเกียวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมและบัน ทึก
ค่าใช้จ่ายทังจํานวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
6. ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ทีอาจมีผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
. การลงทุนในการขยายกิจการและช่ องทางขาย บริ ษทั ฯ พิจารณาการลงทุนตามช่องทาง
การขายอย่างต่อเนื อง เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพือ
เข้าถึงและการบริ การลูกค้าให้ได้มากและเร็ วทีสุ ด ทังนีทีมบริ หารได้ทาํ งานอย่างรอบคอบในการพิจารณา
ผลการดําเนินงานในแต่ละช่องทางและจุดขายเพือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด
6.2 การซื อสิ นค้านําเข้ าจากต่ างประเทศ ในปี
เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคไวรัส โคโรนา
(Covid-19) บริ ษทั จึงชะลอการซื อสิ นค้านําเข้าจากต่างประเทศ จึงถือว่าควบคุม
ความเสี ยงได้
6.3 การเปลียนแปลงของอัต ราดอกเบีย ส่ งผลต่อต้นทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ฯ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรั บรองความถู กต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี นั้น ให้ผูม้ ี อาํ นาจลงนาม
ผูกพัน บริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อม
ทั้งมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรู ปแบบ ดังนี้
บริ ษ ทั ได้ส อบทานข้อมู ล ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี ฉบับ นี้ แล้ว ด้ว ยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยแล้ว (ปี 2563 บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย)
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่
เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ปี 2563 บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย)
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อ
ผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิ ช อบที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ การจัด ทํารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ปี 2563 บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ลายมือชื่อ
ชื่อ
ตําแหน่ง
1. นาย ปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา

ประธานกรรมการ

………………………

2. นางประวรา เอครพานิช

กรรมการผูจ้ ดั การ

………………………

3. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน

เลขานุการบริ ษทั

………………………
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แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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เอกสารแนบ 1
ชื อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ

2. นางประวรา เอครพานิช

กรรมการผูจ้ ดั การ

รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
49 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
15.73
2555-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
University of Denver
2540-ปั จจุบนั
กรรมการ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2551-ปั จจุบนั
กรรมการและรองเลขาธิการ
หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)
2557-2563
ประธาน
TLCA Executive Development Program
2541-ปั จจุบนั
กรรมการ
(EDP) รุ่ นที 5
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที 18
หลักสู ตรประกาศนียบัตรหลักสู ตรผูน้ าํ ยุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่ นที 1
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์
(TEPCot) รุ่ นที 10
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่ นที 15
46 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
Chapman University ,USA
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Program (DAP)
TLCA Executive Development Program
(EDP) รุ่ นที 4

14.55

-

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ประสบการทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื อหน่ วยงาน
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
ตามเอกสารแนบ 2
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์
บริ ษทั ภูเพชร จํากัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

ผลิตเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

2546-ก.ค. 2559
ก.ค. 2559-ปั จจุบนั
2532-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
ตามเอกสารแนบ 2
บริ ษทั วราธาน จํากัด

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

2552-2560
2560-31 พ.ค. 2563

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

โฆษณาและการสื อสาร

3. นางกัญ ุมา โนนคํา
(ดํารงตําแหน่งถึง วันที
31 พฤษภาคม 2563)

กรรมการบริ หาร

55 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4.นางสุ พร ภวสันต์

กรรมการบริ หาร

65 ปริ ญญาโทศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.0042

2535-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ปณิวรา จํากัด
บริ ษทั ธานรา จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ป

5.นางกัลยา ไวยานนท์

กรรมการบริ หาร

61 MINI MBA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

2555-2563
2555-2563
2562-ปั จจุบนั

กรรมการ
Brand Manager
กรรมการ

บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

ผลิตเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
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เอกสารแนบ 1
ชื อ-นามสกุล
6.นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร

7.นางสาวพัชรี คงแก้ว
(เข้ารับตําแหน่งวันที
14 สิ งหาคม 2563)
8. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

วุฒิการศึกษา

รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

44 ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท Publiccation Management
Drexel University,Philadelphia U.S.A

-

52 ปริ ญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์(นิดา้ )

-

64 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ(การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครื องกล)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)

2556-2559
2559-2561
2561-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

Beauty Editor - Image Magazine
Marketing Communication Director
Retail Manager
กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาระบบและข้อมูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในและ
ม.ค.2562-ส.ค. 2563
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
14 ส.ค.2563 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ประสบการทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สุ ทธิภาคย์ ออแกไนเซอร์ จํากัด
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

-

2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คินเดรค
ลงทุนในบริ ษทั อืน
2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โรบินสัน แพลนเนอร์
ทีปรึ กษาในการจัดทําแผนฟื นฟูกิจการ
มี.ค. 2547-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
จําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื องหนัง
เม.ย. 2547 - มี.ค. 2559 กรรมการ
ชมรมวานิชธนกิจ
ชมรมทีปรึ กษาทางการเงิน
2550 - 2563
กรรมการ
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็นเนอยี พลัส จํากัด
ทีปรึ กษาด้านพลังงาน
พ.ค. 2554 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เพซ ดีเวลเลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจําหน่ายรากการโทรทัศน์
พ.ค. 2558- ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั แอดไวเซอรี พลัส จํากัด
ทีปรึ กษาการเงิน
ธ.ค. 2561 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ฑีฆา ก่อสร้าง จํากัด
รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.2562 - ปั จจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคาร

ปี 2545 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

หลักสู ตร DCP Refresher รุ่ นที 1/2548
หลักสู ตร ACPG รุ่ นที 15/2557

9. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

49 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
University of Denver
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสู ตร Directors Accreditation
Program (DAP)

-

2546 - ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดอะแพคเกจจิง จํากัด

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
บรรจุภณั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์

10. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

47 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ(การเงิน)
Mercer University , Atlanta
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

0.0083

2555-2562
2563 - ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2560 - 2561
2562 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การส่ วนพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ทีปรึ กษา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สภาผูส้ ่ งออกแห่งประเทศไทย

แฟชัน เสื อผ้า และ เครื องหนัง
แฟชัน เสื อผ้า และ เครื องหนัง
จําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื องหนัง

11. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง

กรรมการอิสระ

50 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

0.29

2558-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
2Spot Communications
Arc Innovative. Co. Ltd

จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
พัฒนาและจําหน่ายลิขสิ ทธิคาแรกเตอร์
การสื อสารและโทรคมนาคม

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………
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เอกสารแนบ 1
ชื อ-นามสกุล
12. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี – การเงิน
เลขานุการบริ ษทั
รักษาการณ์เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

วุฒิการศึกษา

42 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสู ตร The Manager
สถาบันฝึ กอบรมและวิจยั การบริ หารและจิตวิทยา
หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที 99/2562

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ………………………

รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

2554 - 2562
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
ก.ย.2563-ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ประสบการทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื อหน่ วยงาน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี – การเงิน
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็จรู ป

หน้า 103

เอกสารแนบ 2
2.1. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รายชือ

ตําแหน่ง

1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางประวรา เอครพานิ ช

กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นางสุ พร ภวสันต์

กรรมการบริ หาร

4. นางกัลยา ไวยานนท์

กรรมการบริ หาร

5. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร

กรรมการบริ หาร

6. นางสาวพัชรี คงแก้ว

กรรมการบริ หาร

7. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นางภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์

กรรมการตรวจสอบ

9. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์

กรรมการตรวจสอบ

10. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง

กรรมการอิสระ

บจ.โชคสามัคคี

แบบ56-1 ประจําปี 2563
บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บจ.ปณิ วรา

บจ.สหสิ น

บจ.ธานรา

บจ.ศิราธาน

บจ.บีทีเอฟเอ

บจ.ภูเพชร

บจ.โชคธานี

B
B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B

B
B
B

B
B

บจ.ภูมิกาญจน์ บจ.บ้านประจวบ บจ.ศิริชยั เกียรติ

B
A

B
A

B
A

บจ.วราธาน

บมจ.ไอซี ซีฯ

บมจ.สหพัฒนา
อินเตอร์โฮล์ดิง

B
A

B
B

หมายเหตุ
A=กรรมการบริ หาร
B=กรรมการ
บริ ษทั ได้ถอดถอน บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม ในปี 2563
บริ ษทั สหสิ น จํากัด, บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด, บริ ษทั ภูเพชร จํากัด, บริ ษทั โชคธานี จํากัด, บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด และ บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด ได้ทาํ การควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด ตังแต่เดือน พฤศจิกายน 2563

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั .................................
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เอกสารแนบ 3

ชื อ-นามสกุล
1. นางสาวพัชรี คงแก้ว

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
สั ดส่ วนการ
ประสบการณ์ในทํางานย้ อนหลัง
ถือหุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื อหน่ วยงาน
52 ปริ ญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาระบบและข้อมูล
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์(นิดา้ )
ม.ค.2562 - ส.ค. 2563 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

อายุ

วุฒิการศึกษา

2. นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน 42 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสู ตร The Manager
สถาบันฝึ กอบรมและวิจยั การบริ หารและจิตวิทยา
หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที 99/2562

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั .................................

-

2554 - 2562
2562 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2563-ปัจจุบนั

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี – การเงิน
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
จัดจําหน่ายเสื อผ้าสตรี สาํ เร็ จรู ป
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เอกสารแนบ 4

แบบ 56-1ประจําปี 2563

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพ ย์สิน
-ไม่มี -

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ………………………

หน้า 106

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

เอกสารแนบ 5.1
ข้ อมูลสาขาของบริ ษัท
ลําดับที

ชื อร้ าน

ทีตัง

โทรศัพท์

1

GUY LAROCHE

อาคารออลซี ซนเพลส
ั

87/2 ออลซี ซนเพลส
ั
ห้อง 105 ชันที 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

โทร. 0-2654-0989

2

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

61 อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ห้องเลขที 1C048 ชันที 1 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250

โทร. 0-2787-1669

3

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์

ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์ แลนด์ ห้องเลขที 2076A ชันที 2F เลขที 587,589,589/7-9
อินทรา ตําบลคันนายาว อําเภอคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2947-5278

4

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 128 หมู่ที6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ห้องเลขที 108 ชัน 1 ถนนพระรามที2 แขวง
พระราม2
แสมดํา เขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพมหานคร 10150

5

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ นเกล้า

6

GUY LAROCHE

7

ถนนราม

โทร. 0-2872-4694

ห้องเลขที 116 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ นเกล้า 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700

โทร. 0-2884-8446

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ

ชัน1 ห้อง C16 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน
กะปิ กทม.10230

โทร. 02-7340712

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ห้องเลขที 1620 ชันที 1 เลขที 39 หมู่ที 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2105-1726

8

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย

99/9 หมู่ที 13 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงราย ห้อง เลขที 159 ชันที 1 ตําบลรอบ
เวียง อําเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 053-179-833

9

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

99,99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้องเลขที 142 ชัน 1 ถนนศรี จนั ทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043-288-031

10

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ห้องเลขที 135 ชัน1 เลขที 311 หมู7่ ตําบลจาระแม อําเภอ
อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี

โทร. 045-950-898

11

GUY LAROCHE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
พระราม3

โทร. 02-015-1795

12

GSP

ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์

13

GSP

14

JOUSSE

15

JOUSSE

16

JOUSSE

17

JOUSSE

ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21
โคราช

99 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000

18

C&D

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

59/5 อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ห้องเลขที CS048/100 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2390-0007

19

C&D

20

C&D

เขตบาง

ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์ แลนด์ ห้อง 2050 ชันที 1 เลขที 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุ ราษฎธานี ห้องเลขที 233 ชันที 2 เลขที 88 หมู่ที 10 ตําบลวัด
ประดู่ อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 84000
เลขที 404 ล็อก 41 หมอน 1-3 ซอยสยาม5 ถนนพระราม1 ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุม
สยามสแควร์ ซอย 5
วัน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10330
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ า รัตนาธิ เบศร์ ชันที 1 ห้อง127 เลขที 68/100,68/939 หมู่ที
รัตนาธิ เบศร์
8 ถนนรัตนาธิ เบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
99/9
หมู่ที 13 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้อง เลขที 103 ชันที 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
สุ ราษฎธานี

โทร. 0-2947-5516

โทร. 077-962-665
โทร. 0-2256-9543
โทร. 0-2526-4138
โทร. 053-179-834
โทร. 044-498888

496-502 ชัน 2 ศูนย์การค้าอัมริ นทร์ พลาซ่ า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โทร. 0-2256 - 9747
กรุ งเทพมหานคร 10330
ศูนย์การสี ลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที 221 ชันที 2 เลขที 191 ถนนสี ลม ตําบลสี ม
ศูนย์การค้าสี ลมคอมเพล็กซ์
โทร. 02-231-3273
อําเภอบางรัก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500
ศูนย์การค้าอัมริ นทร์พลาซ่า

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................
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แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ลําดับที

ชื อร้ าน

ทีตัง
ห้องเลขที 2035 ชัน2 เลขที 55 ศูนย์การค้าซี คอนสแควร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ห้องหมายเลข 2051 ชัน 1F เลขที 587,589,589/7-9 หมู่ 7
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพ 10220
ชัน1 ห้อง C14 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กทม.10230
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ า แกรนด์ พระราม9 ห้องเลขที 317 ชัน3 เลขที 9/9
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ ห้องเลขที 221 ชัน 2 เลขที 99,99/1,99/2 หมู่ที 4
ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ ตําบลฟ้ าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
99,99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่ า ห้องเลขที 138 ชัน 1 ถนนศรี จนั ทร์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ห้องเลขที 136 ชัน1 เลขที 311 หมู่7 ตําบลจา
ระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี

โทรศัพท์

21

C&D

ศูนย์การค้าซี คอนสแควร์

22

C&D

ศูนย์การค้าแฟชันไอส์ แลนด์

23

C&D

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ

24

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม9

25

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่

26

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น

27

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี

28

C&D

ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21
โคราช

29

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ห้อง 116 ชัน 1 ศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่ าระยอง เลขที 99,99/1 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน
โทร. 033-013038
ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

30

C&D

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

31

C&D

32

LOF FI CIEL

33

LOF FI CIEL

34

LOF FI CIEL

35

ADOLFO
DOMINGUEZ

36

A'MAZE

ศูนย์การค้าเอ็มควอเที ยร์

37

A'MAZE

ศูนย์การค้าเมกาบางนา

38

A'MAZE

ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
รังสิ ต

39

A'MAZE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
1693 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
ลาดพร้าว

โทร. 02-5411004

40

A'MAZE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
199,199/1,199/2 หมู่ 6 ตําบลเสาธงหิ น อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เวสต์เกต

โทร. 063-9052025

41

A'MAZE

99 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000

โทร. 0-2947-5834
โทร. 02-7340711
โทร. 0-2108-3067
โทร. 052-001-808
โทร. 043-288-030
โทร. 045-950-899
โทร. 044-498888

B213/1 ชัน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระรามที 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
โทร. 063-905-2010
กรุ งเทพมหานคร 10330

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
79 ถนนสาธุ ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
พระราม3

ห้องเลขที 2035 ชัน2 เลขที 55 ศูนย์การค้าซี คอนสแควร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์ ห้องเลขที 2077A ชันที 2F เลขที 587,589,589/7-9
ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา ตําบลคันนายาว อําเภอคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230
ห้องเลขที 116 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ นเกล้า 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ นเกล้า
นทร์ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
622,626 ห้อง 2P30,31 สุ ขมุ วิทซิ ตีมอลล์ ถ.สุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรี ยม
กทม.10110
ศูนย์การค้าซี คอนสแควร์

สยามสแควร์ ซอย 2

โทร. 0-2721-9910

693,965 ห้อง 2A11/A-B ถนน สุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
38,38/1-3,39 หมู่ 6 ห้องเลขที 1618 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
94 ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ห้อง PL2.G.SHP005 ถนน พหลโยธิน ต.
ประชาธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

240/7,242 L14 สยามสแควร์ ซอย 2 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

โทร. 02-015-1795
โทร. 0-2721-9909
โทร. 0-2947-5515
โทร. 0-2884-8446
โทร. 02-6648486
โทร. 02-0036130
โทร. 0-2105-1804
โทร. 02-1509162

โทร. 0-2251-1285
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เอกสารแนบ 5.2

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

สิ นทรั พย์

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

%

ปี 2562

%

(หน่ วย : บาท)
ปี 2561

%

5,776,394 0.91
37,702,850 5.95
208,172,841 32.86
15,624,474 2.47
267,276,559 42.19

7,679,002 1.14
73,312,255 10.93
286,363,487 42.69
9,802,559 1.46
377,157,303 56.23

3,404,912 0.47
85,697,768 11.76
290,632,986 39.87
9,339,075 1.28
389,074,741 53.37

71,285,052
72,295,480
47,769,056
93,566,317
1,787,780
34,170,629
45,281,732
366,156,046
633,432,605

21,270,103 3.17
57,233,996 8.53
72,295,480 10.78
64,558,427 9.63
6,634,379 0.99
969,918 0.14
14,552,505 2.17
56,053,098 8.36
293,567,906 43.77
670,725,209 100.00

35,277,398 4.84
57,498,495 7.89
72,295,480 9.92
70,687,523 9.70
9,139,735 1.25
12,873,172 1.77
14,089,723 1.93
68,050,624 9.33
339,912,150 46.63
728,986,891 100.00

0.19
11.41
7.54
14.77
0.28
5.39
7.15
57.81
100.00
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561
หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการอืนๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 25,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่ วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้
ในเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

(หน่ วย : บาท)

%

ปี 2562

%

ปี 2561

%

80,000,000
23,388,353
20,198,019
21,000,000
7,414,911
152,001,283

12.63
3.69
3.19
3.32
0.00
0.00
0.00
1.17
24.00

124,925,087
34,734,704
245,167
39,000,000
5,931,290
204,836,248

18.63
5.18
0.04
5.81
0.00
0.00
0.00
0.88
30.54

172,141,550
78,716,638
1,065,391
9,268,207
261,191,786

23.61
10.80
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1.27
35.83

66,782,334.00
9,297,668.00
5,326,590

10.54
0.00
1.47
0.84
0.00
12.85
36.85

1,955,254.00
7,947,699.00
1,450,190

0.00
0.29
1.18
0.22
0.00
1.69
32.23

6,692,182
1,892,670

0.00
0.00
0.92
0.26
0.00
1.18
37.01

81,406,592
233,407,875

250,000,000
120,000,000
279,255,971
-

11,353,143
216,189,391

250,000,000

8,584,852
269,776,638

250,000,000

18.94
44.08

120,000,000
279,255,971

17.89
41.63

120,000,000
279,255,971

16.46
38.31

0.00

11,018,736

1.64

11,018,736

1.51

8,080,010
1.28
5,057,717
0.80
(12,348,968) (1.95)
400,044,730 63.15
0.00
400,044,730 63.15
633,452,605 100.00

8,060,010
1.20
41,117,460
6.13
(4,916,359)
(1)
454,535,818 67.77
0.00
454,535,818 67.77
670,725,209 100.00

7,883,112
1.08
45,850,016
6.29
(4,797,582) (0.66)
459,210,253 62.99
0.00
459,210,253 62.99
728,986,891 100.00
หน้า 110

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน(มูลค่ายุติธรรม)
กําไรจากการเปลียนแปลงประมาณการ
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีใช้คาํ นวณ (หุน้ )
ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

%

ปี 2562

%

(หน่ วย : บาท)
ปี 2561

%

301,951,367 78.36
70,764,451 18.36
12,629,723
3.28
385,345,541 100.00

600,827,549 78.53
129,779,573 16.96
34,484,578
4.51
765,091,700 100.00

673,593,555 78.71
142,055,181 16.60
40,095,914
4.69
855,744,650 100.00

165,106,753
47,899,355
184,246,673
46,635,030
0
443,887,811
(58,542,270)
(6,567,896)
(65,110,166)
17,759,973
(47,350,193)

315,524,533
85,979,215
282,051,596
60,208,176
12,235,360
755,998,880
9,092,820
(6,256,136)
99,804
2,936,488
49,317
2,985,805

383,545,282
96,753,278
300,979,852
53,854,044

42.85
12.43
47.81
12.10
0.00
115.19
(15.19)
(1.70)
0.00
(16.90)
4.61
(12.29)

41.24
11.24
36.87
7.87
1.60
98.81
1.19
(0.82)
0.01
0.38
0.01
0.39

835,132,456
20,612,194
(7,684,270)
46,558
12,974,482
(1,975,769)
10,998,713

(7,432,609)
(7,432,609)
(54,782,802)

(118,777)
858,537
739,760
3,725,565

(601,804)
(601,804)
10,396,909

(47,350,193)

2,985,805

10,998,713

(47,350,193)

2,985,805

10,998,713

(54,782,802)
0
(54,782,802)

3,725,565

10,396,909

3,725,565

10,396,909

(3.95)
12,000,000

0.25
12,000,000

0.92
12,000,000

44.82
11.31
35.17
6.29
0.00
97.59
2.41
(0.90)
0.01
1.52
(0.23)
1.29

หน้า 111

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย/งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
ยอดต้นงวด
ยอดปลายงวด
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
ยอดต้นงวด
ยอดปลายงวด
ส่ วนเกินจากการเปลียนแปลงสั ดส่ วนการถือหุ้นในเงินลงทุน
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ยอดต้นงวด
(เพิมขึน) ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ยอดต้นงวด
(เพิมขึน) ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดต้นงวด
เพิมขึนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดต้นงวด
ยอดคงเหลือทีปรับปรุ งแล้ว
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
(เพิมขึน) ลดลงระหว่างงวด
เพิม(ลด) ระหว่างงวด : กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ประจํางวด
รวม
หัก จัดสรรปี นี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดปลายงวด
ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
ยอดต้นงวด
ลดระหว่างงวด
เพิม (ลด) ระหว่างงวด : ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดปลายงวด
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

(หน่ วย : บาท)

ปี 2562

ปี 2561

120,000,000
120,000,000

120,000,000
120,000,000

120,000,000
120,000,000

279,255,971
279,255,971

279,255,971
279,255,971

279,255,971
279,255,971

11,018,736
11,018,736

11,018,736
11,018,736

(4,916,359)
(7,432,609)
(12,348,968)

(4,797,582)
(118,777)
(4,916,359)

(4,195,778)
(601,804)
(4,797,582)

8,060,010
8,060,010

7,883,112
176,898
8,060,010

7,318,396
564,716
7,883,112

54,207,910

45,850,016

41,416,019

(47,350,193)
6,857,717

2,985,805
48,835,821

10,998,713
52,414,732

(1,800,000)
5,057,717

858,537
(8,400,000)
(176,898)
41,117,460

(6,000,000)
(564,716)
45,850,016

400,024,730

454,535,818

459,210,253

-
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินรวม)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ลูกหนีการค้า (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เจ้าหนีการค้าเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีอืนเพิมขึน (ลดลง)
หนีสิ นหมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง)
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน (กลับรายการ)
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีสูญและหนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า
(กําไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตําแหน่งเลขานุการบริษัท...........................

ปี 2562

(หน่วย : บาท)
ปี 2561

(65,110,166)

2,936,488

12,974,482

32,513,781
824,553
75,129,972
(5,317,305)
15,476,130
(12,840,363)
1,494,012
1,483,621
1,349,969
991,000
38,877,495
2,271,072
3,060,673
(2,411,035)
(509,096)
6,567,896
93,852,209

10,719,119
(1,788,797)
7,896,717
1,471,400
11,997,526
(36,917,555)
(7,724,380)
(3,336,917)
1,224,176
(442,480)
19,233,933
3,455,190
(3,627,217)
116,029
(11,592,902)
12,235,360
(99,804)
(1,991,006)
(859,000)
(3)
6,256,136
9,162,013

14,351,335
6,039,911
47,403,077
(384,913)
3,811,199
(45,618,916)
(7,158,943)
(1,502,970)
1,038,073
302,000
19,724,835
1,523,778
3,317,173
(9,828,827)
(46,558)
(99,999)
(823,000)
(169)
7,684,270
41,292,407

(504,609)
93,347,600

(134,550)
1,239,062
(2,533,289)
7,733,236

(1,328,500)
(2,985,810)
36,978,097

หน้า 113

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินรวม)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับเงินปันผล
รับดอกเบีย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ปี 2563
(เฉพาะกิจการ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนีสินซึงเกิดขึน
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืนๆ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืนๆ
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ดอกเบียจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี
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(หน่วย : บาท)

ปี 2562

ปี 2561

(3,617,484)
(3,448,421)
(1,290,300)
509,096
(7,847,109)

25,700,000
3,401,869
(8,883,449)
859,000
3
21,077,423

17,500,000
14,300,000
100,000
(32,334,951)
823,000
169
388,218

(44,925,087)

(47,216,463)

62,719,884

(1,663,970)

(432,336)

24,000,000

-

7,550,000

(42,000,000)
(16,110,116)
(1,800,000)
(6,567,896)
(87,403,099)

0
65,000,000
(26,000,000)
(8,400,000)
(6,256,136)
(24,536,569)

(94,441,000)
1,000,000
(6,000,000)
(6,000,000)
(7,684,270)
(43,287,722)

(1,902,608)
7,679,002
5,776,394

4,274,090
3,404,912
7,679,002

(5,921,407)
9,326,319
3,404,912
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เอกสารแนบ 5.3
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวม 3 ปี ย้อนหลัง

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรขันต้น
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

ปี 2563
633,433
233,408
400,025
372,716
385,346
159,710
(47,350)
(3.95)
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ปี 2562
670,725
216,189
454,536
730,607
765,092
329,103
2,986
0.25

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2561
728,987
296,777
459,210
815,649
855,745
335,350
10,999
0.92
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เอกสารแนบ 5.4
อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDIRY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
CASH CYCLC

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1.76
0.39
7.69
47.46
0.86
423.71
21.08
17.32
453.86

1.84
0.44
10.02
36.44
1.39
262.27
11.48
31.80
266.91

1.49
0.38
9.27
39.37
1.52
240.14
6.30
57.95
221.56

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขันต้น
42.85
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(15.19)
อัตรากําไรสุ ทธิ
(12.29)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
(11.08)

45.05
1.20
0.39
0.65

41.11
2.41
1.29
2.41

%
%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(8.98)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
(99.12)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
0.59

1.31
4.62
1.09

2.69
15.56
1.11

%
%
เท่า

0.48
2.23
50.88

0.59
6.07
74.37

เท่า
เท่า
%

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
0.58
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย
12.51
อัตราการจ่ายเงินปันผล
0.00
* ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้งดจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงาน ปี 2563
และนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันที 27 เมษายน 2564
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เอกสารแนบ 5.5
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบุคคลทีมีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
ชื อบริษัท
รายชื อของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ปณิ วรา จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธานรา จํากัด
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั ธานรา จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั ศิราธาน จํากัด
นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั วราธาน จํากัด
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั ภูเพชร จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั โชคธานี จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั สหสิ น จํากัด
บริ ษทั .ไอซีซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั โชควัฒนา จํากัด
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